Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

K015672
Spisová značka: 33K/24/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eurotoll Central Europe Zrt., Szentmihályi út 137,
H1152 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01 10 046558, zastúpený: LEGATE, s.r.o. advokátska kancelária,
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ground
Transportation Logistics Management s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 452 951
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ground Transportation Logistics Management s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 47 452 951 predbežného správcu: JUDr. Ľudmila Jurčová, Michalská 9, 811 01 Bratislava, S1802.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015673
Spisová značka: 33K/25/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Kristián Baksha, nar. 26.5. 1995, bytom Pri štadióne
954/15, 900 21 Svätý Jur, zastúpený: Petrom Peniaškom, nar. 24.8. 1955, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Potočná
1805/9, 900 01 Modra o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Air Cargo Global, s.r.o., Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Air Cargo Global, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava predbežného správcu: PV,k.s., Plynárenská 30D, 821 09 Bratislava, IČO: 507 149 11, S1838.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015674
Spisová značka: 33K/27/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Servis 4U, s.r.o., so sídlom
Devínska cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36 718 904 predbežným správcom ktorého je: Mgr. Jozef Maruniak,
Konventná 6, 811 03 Bratislava, S1364 o návrhu predbežného správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie predbežného správcu takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Jozefovi Maruniakovi, Konventná 6, 811 03 Bratislava,
S1364 paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 1.500 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. Reg. 89,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015675
Spisová značka: 33K/28/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FACTCOOL RACING, s.r.o.,
Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 317 314
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: FACTCOOL RACING, s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 48 317
314 predbežného správcu: JUDr. Michal Pohovej, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, S1462.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015676
Spisová značka: 33K/29/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Arette s.r.o., Betliarska 12, 851 01
Bratislava, IČO: 47 250 003
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje dlžníkovi: Arette s.r.o., Betliarska 12, 851 01 Bratislava, IČO: 47 250 003 predbežného správcu:
JUDr. Jarmila Záhradníková, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, S1319.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015677
Spisová značka: 33K/12/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05
Bratislava, IČO: 45 511 349, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Peter Zvara,Obchodná 2, 811 06 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05 Bratislava, IČO: 45
511 349,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: M press, s.r.o., Astronomická 3220/5, 821 05 Bratislava,
IČO: 45 511 349,v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015678
Spisová značka: 27K/24/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s., so sídlom
Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 630 081, správcom ktorého je JUDr. Ján
Kováčik, so sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557 takto
rozhodol
I.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Marián Šiška, Ďumbierska 34, 974 11 Banská bystrica
v celkovej výške prihlásenej sumy 10.614,66 eur dňa 16.12.2020 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L.
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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Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.
II.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Ing. Barbora Leitmanová, Laurínska 120, Badín v
celkovej výške prihlásenej sumy 16.639,08 eur dňa 15.12.2020 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L.
Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.
III.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Ľubica Kúdelová, 976 39 Donovaly 531 v celkovej
výške prihlásenej sumy 5.817,47 eur dňa 15.12.2020 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,
811 02 Bratislava, S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.
IV.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Jozef Kudela, 976 39 Donovaly 531 v celkovej výške
prihlásenej sumy 115.698,63 eur dňa 15.12.2020 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811
02 Bratislava, S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.
V.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Martin Helik, Muránska Dlhá Lúka 122, Revúca v
celkovej výške prihlásenej sumy 15.363,01 eur dňa 15.12.2020, správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L.
Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557, sa prihliada ako na prihlášku.
VI.
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: Juraj Červienka, Mateja Bela 12, 974 01 Banská
Bystrica v celkovej výške prihlásenej sumy 259.194,96 eur dňa 16.12.2020 správcovi: JUDr. Ján Kováčik, Nábr.
arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, S 1557, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K015679
Spisová značka: 5K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/17/2020 - 60 zo dňa 03. marca 2021 zastavil konkurzné konanie
na majetok dlžníka PILTEX s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Inovecká 11, IČO: 45 503 281, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.: 18019/S, pre nedostatok majetku.
Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015680
Spisová značka: 26R/1/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 36 580 635, zastúpený advokátom JUDr. Matúš Králik, PhD., so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11
Košice, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie
rozhodol
Začína
reštrukturalizačné
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635.
Poučenie:

konanie

voči dlžníkovi: CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2,

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.
Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky (§ 114 ods. 1 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
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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b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015681
Spisová značka: 31K/27/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RD SERVIS s.r.o., so sídlom:
Čižatice 119, 044 47 Kecerovce, IČO: 36 171 590, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so
sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1281, na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: RD SERVIS s.r.o., so sídlom: Čižatice 119, 044 47 Kecerovce, IČO:
36 171 590 z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015682
Spisová značka: 31K/18/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: "HZ Metal s.r.o.", so sídlom: Stará Maša 63, 053 42 Krompachy, IČO: 36 600 423, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S1281.
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Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015683
Spisová značka: 31K/19/2020
Spisová značka: 31K/19/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa: DANICON HOLDING, a.s., so sídlom: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36
655 520
proti dlžníkovi: Ferrit trade s.r.o., so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 731 401
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 13.04.2021 o 10.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27B,
je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.
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JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 29.03.2021
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K015684
Spisová značka: 31K/19/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: DANICON HOLDING, a.s., so sídlom: Pribylinská 12, 831 04
Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 655 520, zastúpený: LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o., so sídlom
kancelárie: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 735 354, proti dlžníkovi:
Ferrit trade s.r.o., so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 731 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K015685
Spisová značka: 30K/4/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v
likvidácií, so sídlom Žižkova 4, Košice, IČO: 17 082 196, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Bc. Filip Balla,
správca, so sídlom kancelárie Kováčska 57 , 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto , zn. správcu: S1936, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v
likvidácií, so sídlom Žižkova 4, Košice, IČO: 17 082 196.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§14 ZKR),
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 Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K015686
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Mikulová, narodená:
03.01.1976, bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves, zastúpená: Mgr. Drahoslav Potoček, advokát, so
sídlom kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169, na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Denisa Mikulová, narodená: 03.01.1976, bytom: Helmecká 29/7,
076 16 Zemplínska Nová Ves z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 29.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K015687
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje
Poučenie:

správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 30.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015688
Spisová značka: 26OdK/180/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Lalik, narodený:
24.02.1970, bytom: Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1997.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1879.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Radoslav Demeter, so sídlom kancelárie: Kyjevská 13, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1997 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
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

9

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Košice I dňa 30.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015689
Spisová značka: 26OdS/4/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MUDr. Nikolett Priam, narodená: 14.03.1987, bytom:
Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany, právne zastúpená: JUDr. Matúš Králik, PhD., advokát, so sídlom
kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 52 341 542 o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I.
U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: MUDr. Nikolett Priam, narodená: 14.03.1987,
bytom: Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 31,665 % z tejto
pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
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
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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 ust. § 166b ods. 2 ZKR, nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
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 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Košice I dňa 30.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015690
Spisová značka: 5OdK/64/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Gáll, nar. 30.10.1986, trvale bytom 082 71 Krivany
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Gáll, nar. 30.10.1986, trvale bytom 082 71 Krivany,

II.

ustanovuje správcu: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi 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 vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
195/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Prešov dňa 30.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K015691
Spisová značka: 3OdK/64/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kohan, nar. 23.02.1980, 093 01 Vranov nad
Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Košice, Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kohan, nar. 23.02.1980, 093 01 Vranov nad Topľou,

II.
50556533,

ustanovuje: M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi 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 vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO: 50556533, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 10.03.2021 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 194/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 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.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K015692
Spisová značka: 3OdS/3/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danka Júlia Paradová, nar. 08.07.1972, Pod Hájom 10,
080 06 Ľubotice, právne zastúpený: Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o., so sídlom Masarykova 13, Prešov 080
01, IČO: 50 581 121, správcom ktorého je: JUDr. Ivanu Gaľovú, so sídlom kancelárie Jarková 14, 080 01 Prešov,
IČO: 516 389 32, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol

I.
určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f ZKR zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 30,174543 % z tejto
pohľadávky,
II.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Podľa § 166f ods. 1 až 6 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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 29.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K015693
Spisová značka: 38K/48/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
AVAKS, s.r.o. v konkurze so sídlom M.R.Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773, uznesením č.k.
38K/48/2015-3519 zo dňa 25.02.2021 povolil vstup obchodnej spoločnosti EULER HERMES GROUP S.A.S. so
sídlom Place des saisons 1, PARÍŽ LA DEFENSE CEDEX 920 48, IČO 552 040 594, Francúzka republika, konajúca
prostredníctvom organizačnej zložky Eurel Hermes Group SAS organizačná zložka so sídlom Bajkalská 19B, 821 01
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 52 814 220 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky
pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti Euler Hermes Services Slovensko, s.r.o. so sídlom Bajkalská 19B, 821 01
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 35 877 936, a to v rozsahu pohľadávky vo výške 114,25 eura, ktorá je
vedená v zozname pohľadávok pod č. 8/E-1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2021.
Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2021
Mgr. Katarína Kňažeková, vyššia súdna úradníčka
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K015694
Spisová značka: 38K/48/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AVAKS, s.r.o. v konkurze so sídlom
M.R.Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu zabezpečeného veriteľa Milana
Gašperáka, nar. 29.4.1970, trvale bytom 1. Mája 207, 023 02 Krásno nad Kysucou, pr. zastúpený Burian & partners,
s.r.o. so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 819/1, Žilina, IČO 47 254 483 a zároveň podnete členov veriteľského
výboru 1/ MOLITAS, spol. s r.o. so sídlom Ráková 271, 023 51 Ráková, IČO 31 604 790 a 2/ ALLTACK s.r.o. so
sídlom Ráková 271, 023 51 Ráková, IČO 36 417 017, obaja pr. zastúpení Burian & partners, s.r.o. so sídlom
kancelárie Vojtecha Tvrdého 819/1, Žilina, IČO 47 254 483 na odvolanie správcu pre závažné a opakované
porušenie povinností a o primerané zníženie odmeny správcu alebo rozhodnutie, že odmena z výťažku jej nepatrí,
takto
rozhodol
I. Správca JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, sa o d
v o l á v a z funkcie správcu pre z á v a ž n é a
opakované
p o r u š e n i e p o v i n n o s t í.
II. Návrh na primerané zníženie odmeny z výťažku správcu alebo o rozhodnutie, že táto jej nepatrí, sa

z a m i e t a.

III. Súd z v o l á v a schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27,
Trenčín v miestnosti č. d. 126 dňa 30.04.2021 o 9.30. hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 9.15. hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
IV. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu, činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať príslušný orgán na základe záväzného pokynu a neodkladné úkony súvisiace so
speňažovaním majetku.
V. Odvolaný správca je p o v i n n ý do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak,
aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K015695
Spisová značka: 40NcKR/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Bc. Lucia Trnová (predtým Toráčová), nar. 15.09.1975,
trvale bytom R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky, o návrhu na oddlženie takto
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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rozhodol
I. Dlžníčka Bc. Lucia Trnová (predtým Toráčová), nar. 15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Bc. Lucii Trnovej (predtým Toráčovej) sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil
úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom
potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v
prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja
dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti
alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.

Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K015696
Spisová značka: 38OdS/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miloš Valaštín, nar. 28.09.1961, trvale
bytom 913 32 Dolná Súča 7, zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Jozef Kováčik, s.r.o. so sídlom Legionárska
6434/2, 911 01 Trenčín, IČO 47 251 913, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh dlžníka Miloš Valaštín, nar. 28.09.1961, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 7 na určenie splátkového kalendára
sa odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 30.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K015697
Spisová značka: 25K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRSys s.r.o., IČO: 36
256 081, Naftárska 1413, 908 45 Gbely, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo
vložke č. 14332/T, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava z
funkcie správcu úpadcu: BRSys s.r.o., IČO: 36 256 081, Naftárska 1413, 908 45 Gbely.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.03.2021
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015698
Spisová značka: 26K/4/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: C.O.K. s.r.o., IČO: 36 689 131, so sídlom
Šafárikova 46, 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
19113/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi C.O.K. s.r.o., IČO: 36 689 131, so sídlom Šafárikova 46, 924 01 Galanta, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19113/T predbežného správcu: JUDr. et. Mgr.
Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie: Bratislavská 100/C, Šamorín 931 01, značka správcu: S 1977.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K015699
Spisová značka: 23K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Šeríková, nar. 19.12.1990,
925 06 Čierna Voda 288, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínová 11, 921 01
Piešťany, značka správcu S 16, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Monika Šeríková, nar. 19.12.1990, 925 06 Čierna Voda 288 po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
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K015700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Marieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68/107, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominika Krakovská
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/174/2020 S2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/174/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Mgr. Dominika Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Marieta
Demeterová, nar. 03.04.1976, Hlavná 68/107, 900 61 Gajary zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
18.06.2020, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
19.03.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marieta Demeterová, nar.
03.04.1976, Hlavná 68/107, 900 61 Gajary, zrušuje.

V Bratislave, 31.03.2021
Mgr. Dominika Krakovská, správca dlžníka

K015701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURECS & PARTNERS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája č. 3, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 869 101
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2012 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze na majetok úpadcu - spoločnosti EURECS & PARTNERS, a.s., v konkurze, so sídlom Námestie 1.
mája č. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 869 101, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3203/B (ďalej aj „Úpadca“), vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2K/47/2012
(ďalej aj „Konkurz“), konaného dňa 26.03.2021 o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti budovy sídla
spoločnosti PPA INŽINIERING, s.r.o. na Vajnorskej č. 137, 831 04 Bratislava, ktorého sa vzhľadom na aktuálne
vládne pandemické opatrenia zúčastnili niektorí členovia formou online pripojenia, s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia a zistenie uznášaniaschopnosti veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Diskusia k odporúčaniu veriteľského výboru(ďalej aj „Výbor“) správcovi, aby ten na podanie veriteľa
Ing. Dušana Kondrlíka, CSc. – INTERSTAV, IČO: 36 884 359, doručené do kancelárie správcu dňa
06.09.2016 prihliadal ako na prihlášky a pohľadávky uvedené v predmetnom podaní správca zistil čo do
právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky.
3. Hlasovanie o schváleníodporúčania Výboru správcovi, aby ten na podanie veriteľa Ing. Dušana
Kondrlíka, CSc. – INTERSTAV, IČO: 36 884 359, doručené do kancelárie správcu dňa 06.09.2016
prihliadal ako na prihlášky a pohľadávky uvedené v predmetnom podaní správca zistil čo do právneho
dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky.
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia a zistenie uznášaniaschopnosti veriteľského výboru
Zasadnutie Výboru otvoril dňa 26.03.2021 o 10:00 hod. jeho predseda - spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 31 376 045, zastúpená splnomocneným zástupcom JUDr. Marekom
Jurinom, (ďalej aj „Predseda“).
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1.
2.
3.
4.
5.

PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 31 376 045
Ing. Dušan Kondrlík, CSc. INTERSTAV, Jesenského č. 23, 955 01 Topoľčany, IČO: 368 843 59
Stavebná firma LAUKO, s.r.o., Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO:36540684
RAYA – CONSULTING, s.r.o., Krížna 24, 811 07 Bratislava, IČO:36651435
PYRONOVA s .r. o., Landererova 8 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO:31422802

Predseda Výboru skonštatoval, že na zasadnutí Výboru sú prítomní všetci piati (5) členovia Výboru a že Výbor je
v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uznášaniaschopný.
Predseda Výboru zároveň uviedol, že formou online pripojenia bol na zasadaní prítomný aj správca, JUDr. Ing.
Michal Žiaran, komplementár spoločnosti BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., Mierové námestie 37, 911 01
Trenčína.
Predseda Výboru oboznámil prítomných členov Výboru s jediným bodom programu zasadnutia Výboru a vyzval
členov Výboru k diskusii.
2. Diskusia k odporúčaniu veriteľského výborusprávcovi
Predseda Výboru stručne oboznámil ostatných členov s dôvodmi zvolania zasadnutia Výboru a udelil slovo Ing.
Dušanovi Kondrlíkovi, CSc., aby ako iniciátor zvolania zasadnutia Výboru, detailne predniesol zdôvodnenie jeho
požiadavky na prijatie odporúčania Výboru v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Následne sa do diskusie zapojili všetci členovia Výboru a s doplňujúcimi informáciami prispel aj správca.
3. Hlasovanie o schválení odporúčania Výboru správcovi
Po ukončení diskusie Výboru, pristúpili členovia Výboru k hlasovaniu o schválení odporúčania Výboru
správcoviv zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v nasledovnom znení:
Veriteľský výbor odporúča správcovi, aby ten na podanie veriteľa Ing. Dušana Kondrlíka, CSc. – INTERSTAV,
IČO: 36 884 359, doručené do kancelárie správcu dňa 06.09.2016 prihliadal ako na prihlášky a pohľadávky
uvedené v predmetnom podaní správca zistil čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky.
Následne Predseda Výboru vyzval prítomných členov Výboru, aby hlasovali o tomto bode programu.

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

23

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

Hlasovanie:
Za:
5 hlasov (jednohlasne)
Proti:
0 hlasy
Zdržali sa:
0 hlasy

Po hlasovaní Predseda Výboru skonštatoval, že Výbor jednohlasne prijal nasledovnéuznesenie:
Odporučenie veriteľského výboru:
Veriteľský výbor v konkurze vedenom na majetok úpadcu EURECS & PARTNERS, a.s., v konkurze, so
sídlom Námestie 1. mája č. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 869 101, vedenom Okresným súdom Bratislava I
pod sp. zn. 2K/47/2012, ako príslušný orgán v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, odporúča
správcovi, aby ten na podanie veriteľa Ing. Dušana Kondrlíka, CSc. – INTERSTAV, IČO: 36 884 359,
doručené do kancelárie správcu dňa 06.09.2016 prihliadal ako na prihlášky a pohľadávky uvedené
v predmetnom podaní správca zistil čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky.
4. Záver
Po prerokovaní programu zasadnutia Výboru Predseda Výboru skonštatoval, že bol vyčerpaný program
zasadnutia Výboru. Predseda Výboru sa poďakoval prítomným členom Výboru a správcovi za ich účasť na
zasadnutí a zasadnutie Výboru ukončil o 11:00 hod.

V Bratislave dňa 26.03.2021

...........................................................................
Predseda veriteľského výboru
PPA INŽINIERING, s.r.o.,
v zast. JUDr. Marek Jurina, splnomocnený zástupca

K015702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kučera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 2386/11, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2020 S1362
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
32OdK/237/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súvislosti s §167n ods. 1 ZoKR a §167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania v
konkurznom konaní úpadcu Roman Kučera, nar. 20.09.1970, bytom Radlinského 2386/11, 901 01 Malacky na
položku majetku, ktorej súpis bol zvrejnený v Obchodnom vestníku č. 61/2021 dňa 30.03.2021 pod K014922 a to
konkrétne majetku:
Renault Megane, MA492EG, VIN: VF1LMSFC535209687, farba šedá metalíza, kategória M1, druh PHM: nafta,
dátum prvej evidencie: 12.07.2006.
Motorové vozidlo je v zlom technickom stave - nemá platnú technickú ani emisnú kontrolu, dočasne vyradené z
cestnej premávky, v motorovom vozidle sa nenachádza motor, predné svetlá a predná náprava je v havarijnom
stave. Motorové vozidlo je vhodné na náhradné súčiastky.
Súpisová hodnota vozidla: 100 Eur
Lehota na predkladanie ponúk v 1. kole ponukového konania je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí ako aj odvoz je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Číslo účtu pre složenie zálohy na ponúknutú cenu je: účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. variabilný symbol - číslo konania (príklad: 322372020), do poznámky je potrebné uviesť meno úpadcu a číslo
konania - 32OdK/237/2020.
dňa 31.03.2021, Filip Osvald - správca

K015703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: pietro filipi Slovak, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 16658/58 / 0, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 451
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/7/2021 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné
vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk.

K015704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 540 / 7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/281/2018 S1731
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Okresný súd Bratislava I
37OdK/281/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter VARGA, nar. 30.11.1978, Kukučínova 540/7, 927 01 Šaľa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 26.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

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

Prihlásená suma – Celková suma
1 607,38 €

LawService Recovery, k.s., správca

K015705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, (ďalej len Dlžník), v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) ponúka na
predaj vo štvrtom ponukovom konaní na postúpenie za odplatu peňažnú pohľadávku dlžníka, ktorú tvorí súpisová
zložka majetku č. 3 uvedená v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 3.09.2020 pod
č. K066403:
p.č. druh
3

súpisová
hodnota
Nevyplatený vyrovnací podiel vo výške 10 222,80 € v obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. IČO 10222,80 €
46162089.
Dlžník: BEAUTY SERVICE, s.r.o., Pri kríži 3, 841 02 Bratislava , IČO 46162089.
Právny dôvod vzniku: Nevyplatený vyrovnací podiel podľa ustanovení § 150 ods. 1 a ods. 2, § 61 ods. 1, 2 a
3 Obch. Z. a čl. V ods. 1 písm. g) úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BEAUTY SERVICE s.r.o.
z 5.4.2013 z dôvodu zrušenia účasti spoločníka (dlžníka) v spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o., IČO
46162089 podľa §148 ods. 1 a 2 Obch. Z.z.
popis

Peňažná
pohľadávka

(ďalej len „Pohľadávka“).
Podmienky ponukového konania:
1. Pohľadávka sa ponúka na postúpenie bez tiarch na nich viaznucich, aj s príslušenstvom a všetkými
právami s nimi spojenými.
2. Správca nezodpovedá za vymožiteľnosť Pohľadávky.
3. Správca nezodpovedá za úplnosť a správnosť príslušných dokladov k Pohľadávke, najmä riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2019 a Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
5. Záujemca o Pohľadávku musí doručiť svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v zalepenej obálke s
viditeľným označením "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA" alebo do elektronickej schránky
správcu cez portál slovensko.sk s predmetom správy "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA". Ponuka
musí byť doručená správcovi najneskôr do 13:00 v desiaty deň od zverejnenia tohto oznamu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu
SK09 8330 0000 0023 0150 2150 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX pred ukončením lehoty na predkladanie
ponúk.
7. Rozhoduje len najvyššia ponúknutá kúpna cena za Pohľadávku.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Ponuka musí obsahovať:
o jednoznačný návrh cenovej ponuky za Pohľadávku v EUR,
o označenie záujemcu pri záujemcovi fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
prípadne jeho IČO a DIČ, ak je pridelené; pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo
a IČO a DIČ,
o dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej
štatutárneho orgánu v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť,
o telefónne číslo a emailová adresa záujemcu,
o bankový účet záujemcu;
o doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu.
10. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná a nemožno ju po uplynutí
termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
11. Na ponuku, ktorá nebude doručená v stanovenej lehote, sa nebude prihliadať, ani keby bola podaná na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty.
12. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že jeden záujemca predloží viac ponúk na
ten istý predmet speňaženia, na jeho ponuky sa nebude prihliadať.
13. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa nebude prihliadať.
14. Výsledok ponukového konania oznámi správca len záujemcovi s najvyššou ponukou, a to do troch dní od
uplynutia lehoty desať dní od skončenia ponukového konania, počas ktorej má dlžníkov príbuzný
v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
15. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na záujemcom uvedený bankový účet do 15 dní
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, správca je oprávnený uplatniť voči takémuto záujemcovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny.
16. Ak niektorá z oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 1 ZKR alebo podľa § 167r ods. 2 ZKR, správca ponukové
konanie zruší, resp. odmietne všetky ponuky podané v rámci ponukového konania a vráti zložené zálohy.
17. Správca si vyhradzuje zrušiť ponukové konanie v prípade, že Pohľadávka v priebehu ponukového konania
zanikne.
Upozornenie:
Súčasťou zmluvy o postúpení Pohľadávky bude i záväzok postupníka stať sa účastníkom vo všetkých otvorených
súdnych konaniach namiesto postupcu, resp. správcu ako navrhovateľa.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo
za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkanej Pohľadávky a podmienok ich postúpenia si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu na tel. č. 0917 143 361, príp. mailom na adrese spravca1584@gmail.com, alebo osobne
v kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob vo vopred dohodnutom čase.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31.3.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K015706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
SHSM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché mýto 6, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 170 769
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/13/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/13/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
SHSM, s.r.o., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava, IČO: 44 170 769
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

Miesto konania: per rollam
Deň konania: 22.03.2021
Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Oliver Korec, správca

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru
1. MARBLES GROUP, s.r.o.
2. SANUS Real, s.r.o.
3. Národná obchodná agentúra spol. s r.o.
JUDr. Oliver Korec, správca
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní
všetci traja členovia veriteľského výboru, ktorí budú hlasovať per rollam. Správca oboznámil prítomných so
spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru a to prostredníctvom písomnej pozvánky. Každý člen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľského výboru obdržal od zvolávateľa Hlasovací lístok na ktorom vyznačil svoju voľbu predsedu
Veriteľského výboru

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu
veriteľského výboru člena veriteľského výboru - MARBLES GROUP, s.r.o.
Hlasovanie:
Za: 1, Zdržal sa: nikto, Proti: 2

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor nezvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – spoločnosť
MARBLES GROUP, s.r.o.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu
veriteľského výboru člena veriteľského výboru - SANUS Real, s.r.o.
Hlasovanie:
Za: 2, Zdržal sa: nikto, Proti: 1
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru –
spoločnosť SANUS Real, s.r.o.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu
veriteľského výboru člena veriteľského výboru - Národná obchodná agentúra spol. s r.o.
Hlasovanie:
Za: nikto, Zdržal sa: nikto, Proti: 3
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor nezvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – spoločnosť
Národná obchodná agentúra spol. s r.o.
3. Záver
Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu
a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 22.03.2021

................................................................
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Predseda veriteľského výboru
SANUS Real, s.r.o.

K015707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brúder Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1621 / 20, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/205/2020 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že do konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.6.2020, sp. zn.: 32OdK/205/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 20.7.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Stanislav Brúder, nar. 12.8.1971, Nám.
Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava, štátny občan SR ( (ďalej len „Dlžník“) . Týmto istým Uznesením bola
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka: JUDr. Natália Trubanová, so sídlom kancelárie: Mostová 2, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1911 (ďalej len ,,Správca“).
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 (ďalej len „ZKR“) platí, že Správca bez zbytočného odkladu
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Stanislav Brúder, nar. 12.8.1971, Nám. Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava, štátny občan SR sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
V Bratislave, dňa 31.3.2021
JUDr. Natália Trubanová, správca

K015708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Žáčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 93/10, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/171/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/171/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

1. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „E“
Parcelné číslo: 58/59
Výmera: 1441 m2
Druh pozemku: ostatná plocha
Spoluvlastnícky podiel: 1/4464
Číslo listu vlastníctva: 417
Katastrálne územie: Kostolná-Zárečie
Obec: Kostolná-Zárečie
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 8,07 EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

2. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „E“
Parcelné číslo: 55
Výmera: 30 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel: 4/1440
Číslo listu vlastníctva: 998
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,04 EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „E“
Parcelné číslo: 90
Výmera: 385 m2
Druh pozemku: záhrada
Spoluvlastnícky podiel: 7/245
Číslo listu vlastníctva: 1083
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 715,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis:

4. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 3842
Výmera: 2000 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel: 400/2000
Číslo listu vlastníctva: 2108
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 800,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

5. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „C“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo: 2609
Výmera: 512 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Číslo listu vlastníctva: 2146
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 512,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

6. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 2098
Výmera: 1446 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Číslo listu vlastníctva: 2799
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.446,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

7. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 4616
Výmera: 314 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: záhrada
Spoluvlastnícky podiel: 10/314
Číslo listu vlastníctva: 3568
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 650,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

8. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „E“
Parcelné číslo: 1571/25
Výmera: 278 m2
Druh pozemku: ostatná plocha
Spoluvlastnícky podiel: 105/126000
Číslo listu vlastníctva: 645
Katastrálne územie: Záblatie
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,79 EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

K015709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMINAL 2, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2014_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok - oprava
Správca konkurznej podstaty úpadcu TERMINAL 2, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31
626 645, v konkurze vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 4K/61/2014, oznamil v Obchodnom
vestníku č. 60/2021 zo dňa 29.3.2021, že v súlade s ustanovením §28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal do zoznamu pohľadávok veriteľov pohľadávky, prihlásené
po základnej prihlasovacej lehote.
Týmto správca opravuje zápis nesprávne uvedenej výšky pohľadávok nasledovne:
SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 228 - prihlásená suma 243,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 230 - prihlásená suma 99,50 EUR
Mgr. Peter Zvara, správca

K015710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/30/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii, IČO: 31
386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa ust. § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „ZKR“), JUDr. Marek Piršel, správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii,
IČO: 31 386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37K/30/2017, ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné
veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

11
150
120
-

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

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

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod

12
40
32
-
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vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

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

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

15
90
72
-

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

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

16
10
8
-

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

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

17
40
32
-

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

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

18
70
56
-

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

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

20
150
120
-

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

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

22
110
88
-

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

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

23
150
120
-

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

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

24
50
40
-

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

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

26
1.000
800
-

1/1
Chladnička s mrazničkou Smeg CR327AV7

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

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

37

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Deň vydania: 07.04.2021
a tri potravinové skrine
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

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

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

28
40
32
-

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

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

29
490
392
-

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

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

30
50
40
-

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

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

31
20
16
-

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

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

32
15
12
-

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

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

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

35
300
240
-

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

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

36
50
40
-

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

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

38
700
560
-

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

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

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

40
150
120
-

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

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

Deň vydania: 07.04.2021
41
60
48
-

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

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

42
30
24
-

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

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

43
50
40
-

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

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

44
25
20
-

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

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

46
10
8
-

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

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

Rok výroby, stav opotrebovanosti

2.

3.
4.
5.
6.
7.

47
50
40
-

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

Adresa miesta, kde sa nachádza

1.

Deň vydania: 07.04.2021

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

JUDr. Marek Piršel, správca

K015711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrupka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/558/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/558/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Peter Chrupka, nar. 16.10.1959, trvale bytom: 901 01 Malacky, (ďalej len „Dlžník“), týmto podľa
ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v
konkurznom konaní sp. zn. 27OdK/558/2020, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo
všeobecnej podstate zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET - PULZ a.s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623
týmto oznamuje vylúčenie nižšie uvedených pohľadávok zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, číslo zabezpečenej pohľadávky
v zozname pohľadávok: 205, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 109/2019 zo dňa 07.06.2019
(K048665):
Peňažné pohľadávky:
Poradové
Meno a priezvisko/ Dlžník
- Dlžník
číslo
názov dlžníka
ulica, číslo mesto
pohľadávky
39

Agropotravinárske
družstvo Malčice

Malčice

50

BKB - AGRO s.r.o.

Dvorníky
64

67

Ing.
Ladislav

Otroček 47

80

81

82

Anderkó

Kanisová & Kanis
Advokátska
Špitálska 10
kancelária s.r.o.
Kanisová & Kanis
Advokátska
Špitálska 10
kancelária s.r.o.
Kanisová & Kanis
Advokátska
Špitálska 10
kancelária s.r.o.

č.

Malčice

07206 SR

Dvorníky

92056 SR

Otročok

98262 SR

Bratislava

81101 SR

Bratislava

81101 SR

Bratislava

81101 SR

92

Marek Maliar Stav Bottovo č. 32 Bottovo
Mal

96

Peter Fellner

Ľubietová
224

Ľubietová

97655 SR

97

Peter Fellner

Ľubietová
224

Ľubietová

97655 SR

106

110

111

117

120

Podolie nad Podolie
Poľnohospodárske
Dudváhom
nad
družstvo Podolie
860
Dudváhom
Poľnohospodárske
družstvo Šípkové, Šípkové
Šípkové
družstvo
Poľnohospodárske
družstvo Šípkové, Šípkové
Šípkové
družstvo
Poľnohospodárske
obchodné družstvo Vechec 19
Vechcec
Vechec
PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

Právny
- Suma
Mena dôvod
Faktúra č.
v EUR
vzniku
4
Pohľadávka z
FVU
31713891 228,20 EUR obchodného
0117000213
EUR
styku úpadcu
Pohľadávka z
24,60
FVU
36722693
EUR obchodného
EUR
1218000091
styku úpadcu
Pohľadávka z
155,40
FVU
42312175
EUR obchodného
EUR
1616000258
styku úpadcu
Pohľadávka z
673,99
FVU
36836460
EUR obchodného
EUR
0117000356
styku úpadcu
Pohľadávka z
673,99
FVU
36836460
EUR obchodného
EUR
0117000387
styku úpadcu
Pohľadávka z
673,99
FVU
36836460
EUR obchodného
EUR
0118000019
styku úpadcu
Pohľadávka z
41,10
FVU
40208222
EUR obchodného
EUR
1617000171
styku úpadcu
Pohľadávka z
149,10
FVU
41675398
EUR obchodného
EUR
0216001047
styku úpadcu
6
Pohľadávka z
FVU
41675398 600,00 EUR obchodného
0118000058
EUR
styku úpadcu
1
Pohľadávka z
FVU
00207161 902,21 EUR obchodného
0218000168
EUR
styku úpadcu
2
Pohľadávka z
FVU
31433847 032,61 EUR obchodného
0218000122
EUR
styku úpadcu
Pohľadávka z
242,08
FVU
31433847
EUR obchodného
EUR
0218000142
styku úpadcu
Pohľadávka z
490,26
FVU
31714838
EUR obchodného
EUR
1216000077
styku úpadcu
8
Pohľadávka z
FVU
47189711 933,63 EUR obchodného
0117000382
EUR
styku úpadcu
76
Pohľadávka z

- Dlžník Dlžník Dlžník
- PSČ - Štát IČO

98041 SR

91622 SR

92203 SR

92203 SR

09412 SR

07501 SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
hodnota v
EUR
1 268,46
EUR
7,38 EUR

46,62 EUR
202,20
EUR
202,20
EUR
202,20
EUR
12,33 EUR

44,73 EUR
1 980,00
EUR
570,66
EUR
609,78
EUR
72,62 EUR
147,08
EUR
2 680,09
EUR
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121

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

122

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

123

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

124

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

125

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

126

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

127

PULZ-AG a.s.

Komenského
Trebišov
2206/27

07501 SR

Deň vydania: 07.04.2021

76
Pohľadávka z
FVU
47189711 641,60 EUR obchodného
0117000389
EUR
styku úpadcu
Pohľadávka z
32,98
FVU
47189711
EUR obchodného
EUR
0218000063
styku úpadcu
Pohľadávka z
201,96
FVU
47189711
EUR obchodného
EUR
0218000089
styku úpadcu
Pohľadávka z
618,61
FVU
47189711
EUR obchodného
EUR
0218000104
styku úpadcu
43
Pohľadávka z
FVU
47189711 657,20 EUR obchodného
0118000026
EUR
styku úpadcu
47
Pohľadávka z
BAV
47189711 895,82 EUR obchodného
B028062012
EUR
styku úpadcu
55
Pohľadávka z
BAV
47189711 869,88 EUR obchodného
B028062013
EUR
styku úpadcu

22 992,48
EUR
9,89 EUR

60,59 EUR
185,58
EUR
13 097,16
EUR
14 368,75
EUR
16 760,96
EUR

Deň vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: 15.03.2021
Dôvod vylúčenia súpisových zložky zo súpisu: Správca vyššie uvedené pohľadávky vylúčil zo súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa z dôvodu, že počas konkurzného konania dlžníci úpadcu preukázali
zánik pohľadávok pred vyhlásením konkurzu, resp. došlo k zániku dlžníkov úpadcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K015713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

awService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET - PULZ a.s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623
týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
109/2019 zo dňa 07.06.2019 (K048665) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek
majetku:
Číslo
Popis
položky

2

3

Počet
Výrobné číslo
ks

Traktor
kolesový
poľnohospodársky
továrenská značka: JOHN 1
DEERE JD 3410, farba:
zelená, kategória vozidla T1
Pracovný stroj samohybný továrenská značka: KRONE
BIG X 700 BIG X 700, farba:
1
zelenožltá, v premávke od
31.05.2012, kategória vozidla
PS, ŠPZ: BAZ338
Príves nákladný - Továrenská
značka: AGRICOM DUX 35

Súpisová
Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
hodnota
číslo
výroby opotrebovanosti podiel úpadcu
v EUR

FD3410S100067

BA029AV

2011

-

1/1

1,- EUR

BX836801

BAZ338

2012

-

1/1

1,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka: AGRICOM DUX 35
1
AGAL, farba: šedá svetlá,
kategória vozidla O2

U59U3500121AK0100 BL089YE

2014

Deň vydania: 07.04.2021

-

1/1

1,- EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K015714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET - PULZ a.s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623
týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., so sídlom
Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 109/2019
zo dňa 07.06.2019 (K048665) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Číslo
položky
22
23
24
26

Popis

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
v EUR

959017

-

-

-

1/1

1,- EUR

961006

-

-

-

1/1

1,- EUR

961546

-

-

-

1/1

1,- EUR

U110001846002 -

-

-

1/1

1,- EUR

Počet
Výrobné číslo
ks

Rezačka - továrenská
značka: KRONE BIG X 1
530
Adaptér
KRONE
1
EasyFlow 300 S
Adaptér
KRONE
1
EasyCollect 600-2
Plečka
Matermacc
1
PVE 5m

LawService Recovery, k.s., správca

K015715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, značka správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET – PULZ, a. s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623
v zmysle § 96 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 97 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova
11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery, k.s., správca

K015716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, značka správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET – PULZ, a. s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623
v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 97 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery, k.s., správca

K015717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V Obchodnom vestníku č. OV 100/2017 bolo dňa 26.05.2017 pod zn. K011641 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TEHELŇA GBELY, s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora
1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040 (ďalej len „úpadca“). Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veritelia a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej 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 Piešťanoch 31.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu TEHELŇA GBELY, s.r.o.

K015718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zedek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Peter 126, 906 35 Plavecký Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/20/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.02.2021 č. k.: 36OdK/20/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 33/2021 zo dňa 18.02.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.02.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Martin Zedek, narodený 10.11.1986, trvale bytom 906 35 Plavecký Peter 126,
podnikajúceho pod obchodným menom Martin Zedek, IČO: 43 300 791, s miestom podnikania 906 35 Plavecký
Peter 126, (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 62/2021 zo dňa 31.3.2021 pod položkou K015164, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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to:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej zložky

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

1.

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Malacky

750,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená 100% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 36202021 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Martin Zedek“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Martin
Zedek, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa nebude prihliadať!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:

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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adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Martin Zedek, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
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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ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K015719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurena Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 919 34 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/78/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Lukáš Jurena, narodený 10.06.1986, trvale
bytom 917 01 Trnava (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko
konkurzná podstata (§ 167h ZKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). 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 Dunajskej Strede dňa 31.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K015720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimonovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 702 / 15, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/111/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale
bytom Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, týmto v zmysle § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňujem zámer zostaviť rozvrh.
V Dunajskej Strede dňa 31.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Kubik, správca

K015721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1981
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Štefan Szalai, narodený 24.12.1981, trvale
bytom Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Štefan Szalai_kaucia
Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*
* „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.“

Šaľa, 31.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K015722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Letková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 345, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/12/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Darina Letková, narodená 10.07.1967, trvale
bytom Jablonica 345, 906 32 Jablonica, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, IČO:
542097902 v celkovej prihlásenej sume 642,18 €.

Šaľa, dňa 31.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K015723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Letková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 345, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/12/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/12/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Darina Letková, narodená 10.07.1967, trvale
bytom Jablonica 345, 906 32 Jablonica, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 31.03.2021 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Šaľa, dňa 31.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K015724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. G. Tajovského 5888 / 18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/7/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Peter Rác, nar. 26.10.1958, bytom J.G.Tajovského 5888/18,
917 01 Trnava v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/7/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
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ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K015725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 192 / 56, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/162/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/162/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
č.
typ majetku podstata
1

iná majetková všeobecná
hodnota
podstata

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 12.10.2018)
Hodnota
Deň zapísania
Popis
jednotl. veci
do súpisu
(€)
obchodný podiel v spoločnosti BBX FIN s.r.o., IČO: 47 015
764, sídlo: Vodárenská 192/56 Piešťany 921 01, zapísaná
1,00 12.10.2018
v ORSR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
32388/T

Dôvod
zapísania do
súpisu
vlastníctvo
úpadcu

K015726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 192 / 56, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/162/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/162/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu Igor
Didi, narodený: 11.05.1968, trvale bytom 921 01 Piešťany, Vodárenská 192/56
vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty (ďalej len „vec“) a záujemcov
vyzýva na predkladanie ponúk.
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Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 12.10.2018)
Hodnota
Deň zapísania
Popis
jednotl. veci
do súpisu
(€)
obchodný podiel v spoločnosti BBX FIN s.r.o., IČO: 47 015
764, sídlo: Vodárenská 192/56 Piešťany 921 01, zapísaná
1,00 12.10.2018
v ORSR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
32388/T

Dôvod
zapísania do
súpisu
vlastníctvo
úpadcu

II.
Cena

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

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

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

VI.
Osobitné ustanovenia

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

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K015727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháček Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkenícka 236 / 34B, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/224/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/224/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Peter Reháček, narodený 10.07.1986, trvale bytom Súkenícka 236/34B, 922 03 Vrbové

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v obchodnom
vestníku č. 5/2020 zo dňa 09.01.2020 (ďalej len „vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.
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III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

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

VI.
Osobitné ustanovenia

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

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K015728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia veriteľského výboru
v zmysle ust. § 38 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

Úpadca:
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., so sídlom Námestie sv. Michala 171/4,
919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960

Konkurzný súd:

Spisová značka:

Okresný súd Trnava

25K/16/2019

Dátum a čas zasadnutia veriteľského výboru: 01.04.2021 o 13.00 hod.
Miesto

zasadnutia

veriteľského

výboru:
sídlo advokátskej kancelárie: JUDr.
Juhás, advokát, Mojmírova 12, 040 01 Košice (2. p.)

Ing.

Michal

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, v zast.: Ing.
Miroslav Chmelár, na základe poverenia
2. PROENERGS PO s.r.o., K Surdoku 11378, 080 01 Prešov, IČO: 52 031 292 (predseda veriteľského
výboru), v zast.: JUDr. Ing. Michal Juhás, advokát, na základe plnej moci
3. STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, 080 01 Prešov, IČO: 31 656 935, v zast.: Ing. Boris Kočergin, na
základe plnej moci

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa –
dlžníka: Chladiace veže Bohunice, spol. s.r.o., so sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské
Bohunice, IČO: 34 109 960. Do funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený JUDr. Ladislav Zselinszky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v zozname správcov vedenom MS
SR pod značkou S1328. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 17/2020 dňa
27.01.2020, K007222. Na prvej schôdzi veriteľov uskutočnenej dňa 26.06.2020 došlo k prijatiu uznesenia
o výmene správcu, na základe čoho Okresný súd Trnava vydal dňa 23.07.2020 uznesenie, ktorým odvolal JUDr.
Ladislava Zselinszkeho z funkcie správcu a do tejto funkcie ustanovil nového správcu: Profesionálna správcovská
kancelária, k.s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava (pôvodne HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova
14, Bratislava), značka správcu S1565 (ďalej len „správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 145/2020 dňa 29.07.2020, K058557.

Štvrté zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané spoločnosťou PROENERGS PO s.r.o. ako členom
veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 1 druhá veta ZKR, a to v nadväznosti na Žiadosť o vyhodnotenie III.
kola verejného ponukového konania zo dňa 29.03.2021 vyhláseného správcom formou zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2021 zo dňa 04.03.2021, ktorá bola doručená spoločnosti PROENERGS PO
s.r.o. ako predsedovi veriteľského výboru. Činnosť veriteľského výboru riadi spoločnosť PROENERGS PO s.r.o.
ako predseda veriteľského výboru, ktorého spomedzi seba zvolili členovia veriteľského výboru na prvom
zasadnutí veriteľského výboru uskutočnenom dňa 01.07.2020. Toto zasadnutie bolo zvolané s nasledovným
programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Hlasovanie o žiadosti správcu: Žiadosť o odsúhlasenie najvyššej ponuky vo výške 170.400,00 Eur s DPH,
142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04
Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125 v rámci III. kola verejného ponukového konania vyhláseného
za účelom speňažovania majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenej v OV č. 43/2021
3. Hlasovanie o prijatí uznesenia navrhnutého spoločnosťou VÚB, a.s. ako členom veriteľského výboru
4. Záver

1) Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a konštatoval, že zasadnutie veriteľského
výboru sa uskutočnilo bez osobnej účasti členov veriteľského výboru, pričom v súlade s § 38 ods. 3 ZKR a
s dohodou členov veriteľského výboru o elektronickej komunikácii prostredníctvom e-mailových adries uvedenou
v zápisnici o priebehu zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 01.07.2020 sa hlasovanie členov veriteľského
výboru uskutočnilo písomne. Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru spolu so žiadosťou správcu úpadcu
o vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania bolo členom veriteľského výboru zaslané zo strany
predsedu veriteľského výboru na ich emailové adresy dňa 01.04.2021.

Do termínu ukončenia konania zasadnutia veriteľského výboru písomne hlasovali všetci traja členovia
veriteľského výboru (Všeobecná úverová banka, a.s., PROENERGS PO s.r.o., a.s. a STS KOVO, s.r.o.). V súlade
s § 38 ods. 3 ZKR sa na účely uznášaniaschopnosti veriteľského výboru hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.

S ohľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že toto zasadnutie veriteľského výboru je
uznášaniaschopné, nakoľko sa na ňom zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru (§ 38 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2) Hlasovanie o žiadosti správcu: Žiadosť o odsúhlasenie najvyššej ponuky vo výške 170.400,00 Eur
s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017
04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125 v rámci III. kola verejného ponukového konania vyhláseného
za účelom speňažovania majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenej v OV č. 43/2021

Predsedovi veriteľského výboru bola zo strany správcu doručená Žiadosť o odsúhlasenie najvyššej ponuky v
rámci III. kola verejného ponukového konania zo dňa 29.03.2021 vyhláseného správcom formou zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2020 zo dňa 04.03.2021 (ďalej len „Žiadosť“), v ktorej správca
oznámil, že najvyššiu ponuku vo výške 170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH predložila spoločnosť
Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125. Žiadosť spolu so
Zápisnicou z otvárania obálok zo dňa 29.03.2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.

V rámci tohto bodu programu zasadnutia predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o ponuke
Záujemcu o Speňažovaný majetok na kúpu Speňažovaného majetku spôsobom, že sa vyššie uvedená Žiadosť
správcu o schválenie cenovej ponuky vo výške 170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila
spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125
odmietne. Preto bolo navrhnuté hlasovať o prijatí tohto uznesenia:

„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., so sídlom
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30
Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960, odmieta ponuku vo výške
170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie
390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125, predloženú v rámci III. kola verejného ponukového
konania, ktoré bolo vyhlásené správcom konkurznej podstaty formou zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
SR č. OV: 43/2021 zo dňa 04.03.2021.“

O návrhu tohto uznesenia prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:

Za:

2 hlasy (PROENERGS PO s.r.o., STS KOVO, s.r.o.)

Proti:

1 hlas (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Zdržali sa:

0 hlasov (nikto)

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., so
sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960, odmieta ponuku vo
výške 170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Firmbox, s.r.o.,
Považské Podhradie 390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125, predloženú v rámci III. kola
verejného ponukového konania, ktoré bolo vyhlásené správcom konkurznej podstaty formou zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2021 zo dňa 04.03.2021.“

Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., ktorý hlasoval proti prijatiu tohto uznesenia požiadal, aby
súčasťou zápisnice bolo jeho vyjadrenie v nasledujúcom znení:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„VÚB, a.s. ako člen veriteľského výboru, na základe informácii od správcu, dáva na vedomie členom veriteľského
výboru a nezabezpečeným veriteľom, že spoločnosť PROENERGS PO s.r.o. ako člen veriteľského výboru prejavil
záujem o majetok, ktorý je predmetom speňažovania v rámci ponukového konania (ktoré bolo vyhlásené
správcom konkurznej podstaty formou zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2021 zo dňa
04.03.2021), pričom deklaroval, že nemá záujem o súbor celého majetku, ale len o určité hnuteľné veci, ktoré
majú pre neho nejakú hodnotu. Preto máme za to, že spoločnosť PROENERGS PO s.r.o. nemusí v tomto prípade
konať v spoločnom záujme všetkých nezabezpečených veriteľov v zmysle § 37 ods. 4 ZKR. Spoločnosť
PROENERGS PO s.r.o. ako predseda veriteľského výboru navrhla v rámci hlasovania na zasadnutí veriteľského
výboru hlasovať len o variante odmietnutia najvyššej ponuky bez akéhokoľvek zdôvodnenia. V rámci III. kola
ponukového konania prišli ponuky od 2 záujemcov, pričom vo výške ponúkaných kúpnych cien nebol zásadný
rozdiel. Navyše predchádzajúce ponukové konania boli neúspešné. Na základe uvedeného VÚB, a.s. ako člen
veriteľského výboru požiadala o doplnenie bodu programu o možnosť hlasovať za schválenie ponuky. Taktiež sa
VÚB, a.s. ako člen veriteľského výboru ohradzuje voči tomu, aby bolo zasadnutie veriteľského výboru zvolávané
pár hodín pre jeho zasadnutím, v tomto prípade zvolanie zasadnutia 01.04.2021 o 10:58 hod. na termín
01.04.2021 o 13:00 hod.“

3) Hlasovanie o prijatí uznesenia navrhnutého spoločnosťou VÚB, a.s. ako členom veriteľského výboru

Predsedovi veriteľského výboru bola zo strany správcu doručená Žiadosť o odsúhlasenie najvyššej ponuky v
rámci III. kola verejného ponukového konania zo dňa 29.03.2021 vyhláseného správcom formou zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2020 zo dňa 04.03.2021 (ďalej len „Žiadosť“), v ktorej správca
oznámil, že najvyššiu ponuku vo výške 170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH predložila spoločnosť
Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125. Žiadosť spolu so
Zápisnicou z otvárania obálok zo dňa 29.03.2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.

V rámci tohto bodu programu zasadnutia Predseda veriteľského výboru na základe návrhu spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a.s. ako člena veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o ponuke Záujemcu o
Speňažovaný majetok na kúpu Speňažovaného majetku spôsobom, že sa vyššie uvedená Žiadosť správcu o
schválenie cenovej ponuky vo výške 170.400,00 Eur s DPH, 142.000,00 Eur bez DPH, ktorú predložila
spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04 Považská Bystrica 017 04, IČO: 53 470 125 schváli.
Preto bolo navrhnuté hlasovať o prijatí tohto uznesenia:

„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., so sídlom
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960, schvaľuje ponuku vo výške 170.400
Eur s DPH, 142.000 Eur bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Firmbox, s.r.o., Považské Podhradie 390, 017 04
Považské Bystrica, IČO: 53 470 125, predloženú v rámci III. kola verejného ponukového konania, ktoré bolo
vyhlásené správcom konkurznej podstaty formou zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR č. OV: 43/2021
zo dňa 04.03.2021.“

O návrhu tohto uznesenia prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:

Za:

1 hlas (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Proti:

2 hlasy (PROENERGS PO s.r.o., STS KOVO, s.r.o.)
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0 hlasov (nikto)

Vzhľadom na výsledky hlasovania možno konštatovať, že veriteľský výbor vyššie navrhované uznesenie neprijal.

4) Záver

Nakoľko nikto z prítomných nežiada, aby bola na tomto zasadnutí prerokovaná akákoľvek ďalšia záležitosť, bolo
toto zasadnutie veriteľského výboru ukončené. Zasadnutie sa uskutočnilo v čase od 13.00 do 14.30 hod.
Zápisnicu z toho zasadnutia vyhotovuje predseda veriteľského výboru, ktorý zápisnicu doručí Okresnému súdu
Trnava a správcovi, pričom správca ju zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Predseda veriteľského výboru:

_______________________________
PROENERGS PO s.r.o.
v z. JUDr. Ing. Michal Juhás, advokát

Prílohy:
·
·
·
·

Písomné hlasovanie spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.
Písomné hlasovanie spoločnosti PROENERGS PO s.r.o.
Písomné hlasovanie spoločnosti STS KOVO, s.r.o.
Žiadosť správcu o odsúhlasenie najvyššej ponuky spolu so Zápisnicou z otvárania obálok zo dňa
29.03.2021

K015729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Holeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/110/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/110/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Andrej Holeček nar. 11.6.1971 trvale bytom Okružná 293/16, 018 41
Dubnica nad Váhom týmto oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol zverejnený v OV č. 47/2021
a to vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle
ustanovenia § 167u .ods.2 ZKR.
Správca splnil rozvrh výťažku. Na základe tejto skutočnosti podľa § 167v ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/
správca oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Andrej Holeček nar. 11.6.1971 trvale bytom Okružná 293/16,
018 41 Dubnica nad Váhom pod sp.zn. 38OdK/110/2019 sa končí.
V zmysle § 167v ods.4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonoch vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K015730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Murka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 84/23, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/27/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/27/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn.: 38OdK/27/2021 na úpadcu Jaroslav Murka, nar.
12.02.1957, trvale bytom Potočná 84/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 31.03.2021 v zmysle § 167j ods. 1) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Jaroslav Murka, nar. 12.02.1957, trvale bytom Potočná 84/23, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K015731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kubiatko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 78/6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/34/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/34/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn.: 40OdK/34/2021 na úpadcu úpadcu Štefan Kubiatko,
nar. 28.10.1982, trvale bytom 29. augusta 78/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika.
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 31.03.2021 v zmysle § 167j ods. 1) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Štefan Kubiatko, nar. 28.10.1982, trvale bytom 29. augusta 78/6, 972 51 Handlová,
Slovenská republika.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K015732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Hrušovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/18/2009 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/18/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. Všeobecné informácie

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Danky Hrušovskej v konkurze bytom 1. Mája 23, 915 01 Nové mesto
nad Váhom, nar. 09.04.1960, č. k. 29K/18/2009, č. spr. sp. č. 29K/18/2009 S628, vyhlásil 1. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu. Predmetné
oznámenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 47/2021 dňa 10.03.2021. V rámci lehôt stanovených
v predmetnom oznámení nikto nepredložil relevantnú ponuku v zmysle podmienok určených v predmetnom
oznámení, na základe ktorej skutočnosti správca vyhodnotil 1. kolo verejného ponukového konania ako
neúspešné.

Na základe tejto skutočnosti v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení a v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 29.10.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje správca 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, predmetom ktorého je
iný majetok, zapísaný v Obchodnom vestníku pod OV 95/2016 zo dňa 18.05.2016 (podrobnejšie špecifikovaný
v časti IV tohto oznámenia).

II. Podmienky verejného ponukového konania
a) Predloženie ponuky
Záujemca predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 29K/18/2009 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. v posledný deň lehoty na
podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku
doručené správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak spráca všetky ním podané
záväzné ponuky odmietne.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·
·
·
·

označenie záujemcu (pri právnických osobách: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzických osobách: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum naodenia),
označenie predmetu postúpenia (t.j. pohľadávky vo výške 13.860,- Eur s príslušenstvom zapísanej
v Obchodnom vestníku č. OV 95/2016 zo dňa 18.05.2016 judikovanej právoplatným a vykonateľným
platobným rozkazom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa 06.09.2018)
návrh odplaty za postúpenie pohľadávky (ceny) a lehota jej splatnosti, ktorá musí byť zaplatená najneskôr
k podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky
2x návrh zmluvy o postúpení pohľadávky s uvedením odplaty za postúpenie pohľadávky (ceny)
a predmetu postúpenia, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu s úradne osvedčeným
podpisom. Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky obdrží každý záujemca na základe žiadosti zaslanej na
e-mail: robert.fatura@gmail.com alebo osobne v sídle správcu. Záväzný návrh zmluvy o postúpení
pohľadávky môže byť doplnený len na miestach k tomu určených.
III. Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 7 dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk- Tri pracovné dni pred otváraním obálok správca e-mailom na adresy zástupcu veriteľov, vyzve zástupcu
veriteľov, či nemá záujem o účasť alebo účasť svojho právneho zástupcu pri otváraní ponúk. V prípade, ak sa
zástupca veriteľov alebo jeho právny zástupca nezúčastnia otvárania ponúk, správca po otvorené ponúk obratom
písomne a e-mailom na adresy zástupcu veriteľov oznámi zástupcovi veriteľov a právnemu zástupcovi zástupcu
veriteľov prehľad predložených ponúk spolu s najvýhodnejšou ponukou na jej odsúhlasenie z jeho strany.
Zástupca veriteľov, resp. jeho právny zástupca je oprávnený dať správcovi pokyn na odmietnutie všetkých
doručených ponúk napr. v prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke. Správca po otvorené každej
záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené
požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza ponukového konania vyberie záujemcu, vopred odsúhlaseného
zástupcom veriteľov alebo jeho právnym zástupcom, spĺňajúceho podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu odplatu za postúpenie pohľadávky (cenu). V lehote 15 dní odo dňa otvorenia obálok správca
upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí odplatu za postúpenie (cenu)
včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky záujemcu, ktorý podal
najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, ponukové konanie sa bude považovať za
neúspešné. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo
ak mu bude doručený pokyn zástupcu veriteľov na odmietnutie všetkých doručených ponúk pre existenciu iného
podstatného dôvodu na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú
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neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté
a správca ponukové konanie zruší.
Správca ako postupca je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom
zmluvu o postúpení pohľadávky. Správca úspešnému záujemcovi ponukového konania, s ktorým uzatvoril zmluvu
o postúpení pohľadávky, po uhradení celej odplaty za postúpenie pohľadávky odovzdá originál platobného
rozkazu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa 06.09.2018 s vyznačenou doložkou
právoplatnosti a vykonateľnosti.
IV. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom verejného ponukového konania je majetok úpadcu zapísaný v Obchodnom vestníku pod OV 95/2016
zo dňa 18.05.2016, a to :

Majetok v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu, konkrétne pohľadávka voči úpadcovi Danke Hrušovskej, bytom 1. Mája 23,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar. 09.04.1960, ktorej právny dôvod vzniku je neodvedenie príslušnej časti
mzdy v zmysle právnych predpisov SR a to ani po výzvach a urgenciách správcu, judikovaná právoplatným
a vykonateľným platobným rozkazom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa
06.09.2018, právoplatný dňa 28.11.2019, vykonateľný dňa 28.11.2019.

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom elektronickej pošty na robert.fatura@gmail.com prípadne
telefonicky na č. t. 042/4260565 / 0918344729.

JUDr. Róbert Fatura
správca

K015733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Voško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/299/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka - Bc. Ivan Voško, nar. 2. augusta 1980, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica,
týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
v platnom
znení
(ďalej
len
„ZKR“)
oznamuje,
že pohľadávka
veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, Bratislava s prihlásenou sumou 1846,96 eur
(dátum prijatia prihlášky 29.3.2021) a doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 15.
V Trenčíne 31.3.2021
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

66

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

K015734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kubovčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.M.R.Štefánika 936 / 48, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/26/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/26/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo

Typ
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Automobil
Škoda
Fabia
6Y,
VIN:
TMBMS46Y013124589, AB hatchback 5. dv.
Hnuteľná vec zelená metalíza tmavá, ŠPZ MY754BH ,
nachádzajúci sa v Myjave, rok výroby: 2001, stav
opotrebovanosti: 50%

1

Spoluvlastnícky
podiel

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

1/1

majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
Podstata
majetku v EUR

500,00

všeobecná

V Dubnici nad Váhom, dňa 31.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Vladimír Kubovčiak

K015735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosťun Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1960
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/388/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/388/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ POZEMKY
por.č.

parc. č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

31
32
83
116
155
176
225
270/1
270/2
292
322
355
388

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast

LV č. kat.úz. okres
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop

Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina

parcela registra
výmera v m2 spoluvl. podiel súp. hodnota
C/E
E
592
5/30
493,33
E
142
5/30
118,33
E
2474
5/30
20,62
E
1568
5/30
13,07
E
2381
5/30
19,84
E
2122
5/30
17,68
E
2021
5/30
16,84
E
91
5/30
0,76
E
3565
5/30
29,71
E
3691
5/30
30,76
E
4004
5/30
33,37
E
2920
5/30
24,33
E
4826
5/30
40,22
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15
16
17
18
19
20

423
457
487
513
546
591
639

trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
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93
93
93
93
93
93
93

Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop
Príslop

Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina

E
E
E
E
E
E
E
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1289
4315
1530
750
859
675
3159

5/30
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30

10,74
35,96
12,75
6,25
7,16
5,63
26,33

LICITOR recovery, k.s., správca

K015736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Milistenferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 73/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/64/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/64/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Milistenferová, nar. 01.05.1958, trvale bytom
Dubnica nad Váhom, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 22OdK/64/2018 týmto v súlade s § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 31.03.2021

Mgr. Martin Berec – správca

K015737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Morong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 22, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1956
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/413/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/413/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
typ súpisovej

spoluvlastnícky

deň

dôvod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok
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spoluvlastnícky
deň
podiel
zapísania

špecifikácia majetku
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, parcela
registra "C" č. 8658 zapísaná na liste vlastníctva č. 315,
Okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Nová
Bošáca
Rodinný dom súpisné č. 463 na pozemku s parcelným
číslom 8658 zapísaný na liste vlastníctva č. 315, Okres Nové
Mesto nad Váhom, katastrálne územie Nová Bošáca

dôvod
zapísania

hodnota
majetku v
EUR

6/14

31.3.2021

majetok
podliehajúci
konkurzu

1 950,00

6/14

31.3.2021

majetok
podliehajúci
konkurzu

2 000,00

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, č. zabezpečenej
pohľadávky v zozname pohľadávok: 2 - 24.
V Trenčíne 31.3.2021

K015738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 27 27, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Dana SLUKOVÁ, nar. 12.8.1967, bytom Hlavná 27, 946 32 Mudroňovo
(ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá veta, § 167p ZKR vyhlasujem 3. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle úpravy hodnoty majetku,
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020. Predmetnom speňažovania sú je
nehnuteľný majetok, a to
Por č.
1.
2.
3.

Druh
Záhrada
Zast. pl. a nádvoria
Rodinný dom

Výmera v m2
1704
756
Č.súp. 36

Štát
SR
SR
SR

Obec
Mudroňovo
Mudroňovo
Mudroňovo

K.ú.
Mudroňovo
Mudroňovo
Mudroňovo

LV č.
73
73
113

Parc.č.
210/7
210/16
210/16

Reg.
„C“
„C“
„C“

Spoluvl. podiel
1/6 a 1/30 spolu 1/5
1/6 a 1/30 spolu 1/5
1/12 a 7/60 spolu 1/5

Súpisová hodnota
800
200
4000

(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Dana Sluková – KONKURZ Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určená lehota do 19.4.2021 do
15,00 hod. V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen
podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 20% z hodnoty majetku tvoriaceho Predmet
speňažovania (OV č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020)
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
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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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.
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.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo na telefónnom čísle 035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907
248.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K015739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babirátová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súlovce 195 195, 956 14 Súlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Jaroslava Babirátová, nar. 23.3.1965, bytom 956 14 Súlovce č. 195
(ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá veta, § 167p ZKR vyhlasujem 2. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 8/2021 zo dňa 14.1.2021. Predmetnom speňažovania je hnuteľný majetok dlžníka, a to
Pol. č. 1 - mobilný telefón zn. HUAWEI P30, výrobné číslo 8620895051703856- používaný - súpisová hodnota
120 eur
(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Jaroslava Babirátová –
KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určená lehota do
19.4.2021 do 15,00 hod.. V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená
správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako najvyššia ponúknutá kúpna
cena .
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle
035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K015740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Udvardi, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Udvardi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Udvardi, nar. 29.04.1983, bytom Bátorove Kosihy 60, 946 34
Bátorove Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Udvardi, s miestom podnikania 946 34 Bátorove
Kosihy 60, IČO: 44099 363, spis. zn.: 23OdK/222/2020 vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 52/2021 zo dňa
17.03.2021 pod číslom K013073).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 30.03.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Mazda 323 F)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Udvardi, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Udvardi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/222/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci dlžníka: Peter Udvardi, nar. 29.04.1983, bytom Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove
Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Udvardi, s miestom podnikania 946 34 Bátorove
Kosihy 60, IČO: 44099 363, spis. zn.: 23OdK/222/2020 správca dlžníka oznamuje, že nakoľko sa predmetný
majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo MAZDA 323 F;
Druh karosérie: AA sedan;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1996;
Farba: zelená metalíza;
VIN: JMZBA14P201221132;
Palivo: benzín;
EČV: KN149CS;
Stav: nepojazdné, opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 118 tis. km), čiastočne už rozpredané na
náhradné diely, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR prestáva
podliehať konkurzu.
Ak o predmetný majetok prejaví záujem niektorý veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia 3. kola verejného ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Srna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Keť 107, 935 64 Keť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1951
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/17/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Ladislav Srna, nar. 31.03.1951, bytom Keť 107, 935 64 Keť
spisová značka: 28OdK/17/2021, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - nehnuteľnosti
Zápis do súpisu
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Deň
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
Dôvod
zapisovaného majetku
zapísania stanovená vlastným
majetku
odhadom správcu v
EUR

*Obydlie - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
330 v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,
vedenom Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor,
1
1/8
24.3.21
§ 167h ZKR
861,84 Eur
okres Levice, obec Keť, katastrálne územie Keť: stavba
so súpisným číslom 3: rodinný dom postavený na
pozemku parcely registra "C" KN č. 81/2
*Nehnuteľnosť - zastavaný pozemok k obydliu zapísaný na liste vlastníctva č. 330 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
2
Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor, okres
1/8
24.3.21
§ 167h ZKR
391,32 Eur
Levice, obec Keť, katastrálne územie Keť: pozemok
registra "C" KN s parcelným číslom 81/2 o výmere 378
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
* nepostihnuteľná hodnota obydlia nepodlieha konkurzu
SPOLU:
1 253,16 Eur
Zo zoznamu majetku dlžníka, ako aj zo samotného zisťovania správcu vyplýva, že k predmetným nehnuteľnostiam pod súpisovými zložkami
č. 1 a 2 (ďalej aj ako "Nehnuteľnosti") si dlžník uplatnil v súlade s ust. § 166d ods. 1 ZKR nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť
hodnoty
spoluvlastníckeho
podielu
dlžníka
k
jeho
obydliu,
teda
v
tomto
prípade
1/8.
Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 Eur.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí
odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s
overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný
nahradiť
náklady
speňaženia.
Správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 1 odhadom určil hodnotu podielu na nehnuteľnosti na 1 253,16 Eur.
Vzhľadom na uvedené správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedené Nehnuteľnosti dlžníka nemožno v konkurze speňažiť,
nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov.
Správca konkurznej podstaty týmto informuje veriteľov, že nezistil doposiaľ iný majetok tvoriaci konkurznú podstatu a v konkurznej
podstate sa nenachádzajú žiadne finančné prostriedky na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, ak má niektorí z veriteľov
dlžníka za to, že hodnota podielu na Nehnuteľností má vyššiu hodnotu ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia, môže správcovi
konkurznej podstaty predložiť znalecký posudok ohľadne hodnoty tejto nehnuteľnosti alebo zložiť preddavok na vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 500,- Eur a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku na účet
správcu konkurznej podstaty v tvare IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT: TATRSKBX, s poznámkou: SRNA znalecky
posudok.
V prípade, ak žiadny z veriteľov v poskytnutej lehote nepredloží správcovi znalecký posudok na Nehnuteľnosti, resp. nezloží
preddavok na vypracovanie znaleckého posudku, správca po márnom uplynutí vyššie uvedenej lehoty pristúpi k vylúčeniu
Nehnuteľností zo súpisu majetku všeobecnej podstaty a k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
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K015743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Simon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 436, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/21/2021 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Simon, nar.01.12.1965, bytom 946 13
Okoličná na Ostrove 436 vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len ZKR) 1.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.62/2021 zo dňa 31.03.2021 pod K015203.
Podmienky verejného ponukového konania:

·

na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,

·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 27OdK/21/2021 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.62/2021/2019 zo dňa
31.03.2021, ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis
z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra, resp. fotokópia občianskeho
preukazu u fyzickej osoby. nie starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 27212021 ),
·

SK37 0900 0000

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,
·

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

74

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K015744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušovský Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1525 / 3, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/3/2021 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn.29OdK/3/2021 zo dňa 18.1.2021 bol vyhásený konkurz na majetok
úpadcu Marián Hrušovský nar. 3.6.1984, bytom Bánov, Pri kaštieli 1525/3. Zároveň týmto uznesením do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 15/2021 dňa 15.1.2021. Účinky konkurzu nastali dňa 16.1.2021.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Hrušovský, nar. 3.6.1984, bytom Bánov, Pri kaštieli 1525/3, v
zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého
úpadcom zo dňa 8.12.2020, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Marián Hrišovský, nar. 3.6.1984, bytom
Bánov, Pri kaštieli 1525/3 z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K015745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Mihálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sek 31/5, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1989
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/267/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/267/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Dušan Mihálik, nar. 31.01.1989, trvale
bytom Sek 31/5, 951 13 Branč, podnikajúci pod obchodným menom: Dušan Mihálik, s miestom
podnikania Sládkovičova 471/44, 920 42 Červeník, IČO: 47 177 934, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 08.01.2015 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p zákona č.
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

75

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku – nehnuteľností dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria nehnuteľnosti uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Dušan Mihálik, nar. 31.01.1989, trvale bytom Sek 31/5, 951 13 Branč
spisová značka: 31OdK/267/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Súpisová
hodnota
Opis súpisovej zložky majetku
Hodnota
zapisovaného
Číslo
Deň
Dôvod
majetku
súpisovej
Obec
a
Číslo
Druh
Parcela Výmera Číslo listu
Spoluvlastnícky zapísania zapísania stanovená
zložky
Štát Katastrálne
majetku majetku vlastným
vlastníctva
podiel dlžníka
majetku parcely pozemku registra v m2
územie
odhadom
správcu v EUR
§
167h
8
1498/2
orná pôda E
1820
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
70,00 €
ZKR
§
167h
9
1498/3
orná pôda E
2946
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
100,00 €
ZKR
§
167h
10
1498/4
orná pôda E
222
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
11
1517/102 orná pôda E
4095
2020
SR Trebatice
1/36
11.1.21
200,00 €
ZKR
§
167h
12
984
orná pôda E
4553
1025
SR Trebatice
12/144
11.1.21
400,00 €
ZKR
§
167h
13
1517/2
orná pôda E
12404 2051
SR Trebatice
1/36
11.1.21
300,00 €
ZKR
§
167h
14
998
orná pôda E
10146 38
SR Trebatice
1/54
11.1.21
200,00 €
ZKR
§
167h
15
908
orná pôda E
1485
39
SR Trebatice
12/72
11.1.21
300,00 €
ZKR
§
167h
16
974/5
orná pôda E
8787
41
SR Trebatice
1/36
11.1.21
300,00 €
ZKR
§
167h
17
941
orná pôda E
13243 42
SR Trebatice
12/216
11.1.21
600,00 €
ZKR
SPOLU: 2 480 €
Majetok - nehnuteľnosti

Zápis do súpisu

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021.

Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslom
súpisovej položky č. 8-17.
2. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené v písomnej forme na adresu kancelárie
správcu KASATKIN Recovery, k. s., Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke
s označením „Konkurz 31OdK/267/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade, ak záväzná
ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: „Konkurz
31OdK/267/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
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

76

Obchodný vestník 65/2021

b.
c.
d.
e.
f.
g.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
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navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Záujemca môže podať ponuku na celý súbor Majetku tvorený všetkými súpisovými zložkami Majetku
zaradený do tohto ponukového konania. Záujemca môže podať ponuku aj na taký súbor Majetku, ktorý je
tvorený minimálne dvomi súpisovými zložkami Majetku zaradený do tohto ponukového konania. Na
ponuky Záujemcov len na jednu súpisovú zložku Majetku nebude prihliadané. Uprednostnené budú
predovšetkým tie ponuky Záujemcov, ktoré sú podané na celý súbor Majetku zaradeného do tohto
ponukového konania, ak nebudú zjavne neprimerané alebo nevýhodné.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Mihalik – 31OdK/267/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082 alebo
+421 910 703 676 v úradných hodinách alebo aj na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za čo najviac súpisových
zložiek Majetku, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace
s prevodom Majetku znáša nadobúdateľ.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj peňažnej pohľadávky
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25,
vedenom pod spisovou značkou 27OdK/174/2020 v súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1
ZoKR vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej
do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 52/2021
zo dňa 17.03.2021 pod číslom K013074).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 30.03.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25, v
súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako
súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070092).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Nikoleta Melicherová, dát. nar.: 20.09.1983, bytom A. Szokolyiho 3, 936 01 Šahy
Suma: 1.000,00 EUR;
Právny dôvod vzniku: pôžička poskytnutá fyzickej osobe na základe zmluvy o pôžičke;
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová
EUR

hodnota

majetku:

1.000,00

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú peňažnú pohľadávku správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR
podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/174/2020 – pohľadávka „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/174/2020 Edgar Tabery – pohľadávka - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 20.04.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi 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. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia pohľadávky, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 21.04.2021 o 08.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný majetok a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 462 / 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/13/2021 S1458
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/13/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23OdK/13/2021-20 zo dňa 03.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Alexander Vilhem, nar. 31.03.1948, bytom M.R.Štefánika 462/3, 934 01 Levice, podnikajúci pod
obchodným menom : Alexander Vilhem, s miestom podnikania 934 01 Levice, Ul. M. R. Štefánika 462/3, IČO: 40
924 319, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.05.2018. Zároveň som bola uznesením Okresného
súdu Nitra č. k. 23OdK/13/2021-20 zo dňa 03.02.2021 ustanovená do funkcie správcu majetku dlžníka (ďalej len
„dlžník“).
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Alexander Vilhem, nar. 31.03.1948, bytom M.R.Štefánika 462/3, 934
01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom : Alexander Vilhem, s miestom podnikania 934 01 Levice, Ul. M.
R. Štefánika 462/3, IČO: 40 924 319, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.05.2018, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 30.11.2020 a vyjadrenia dlžníka zo dňa 11.02.2021 dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Alexander Vilhem, nar. 31.03.1948, bytom
M.R.Štefánika 462/3, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom : Alexander Vilhem, s miestom
podnikania 934 01 Levice, Ul. M. R. Štefánika 462/3, IČO: 40 924 319, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 24.05.2018, zrušuje.

K015749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ďuran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometodská 38, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1955
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, IČO: 48003506, správca úpadcu: Ivan Ďuran,
nar. 31.12.1955, bytom Cyrilometodská 38, 940 01 Nové Zámky (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
Opakované 1. 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. 37/2019 zo dňa 21.02.2019 pod položkou K015921.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 32OdK/365/2018 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku zvlášt kúpna cena)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 31.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.

K015750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamar Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 23, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Stanislav Hamar, nar. 29.11.1985, bytom 951 82 Malé
Vozokany 23, podnikajúci pod obchodným menom : Stanislav Hamar - HAMARSTAV, s miestom podnikania
Hlavná 103, 952 01 Tajná, IČO: 44 887 116, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2019 č. k.: OS
Nitra 31OdK/30/2021, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva
záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným
uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
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Popis
Osobné motorové vozidlo Škoda Fábia 6Y, EVČ: NR078HL

Stav opotrebenia
Používaný, rok výroby 2002
VIN: TMBPH16Y823466870

Deň vydania: 07.04.2021

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1/1
1000,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V II. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/30/2021- neotvárať", do 23.04.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 23.04.2021 do 10.00 hod., 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.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 23.04.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K015751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamar Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 23, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Stanislav Hamar, nar. 29.11.1985, bytom 951 82 Malé
Vozokany 23, podnikajúci pod obchodným menom : Stanislav Hamar - HAMARSTAV, s miestom podnikania
Hlavná 103, 952 01 Tajná, IČO: 44 887 116, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2019 č. k.: OS
Nitra 31OdK/30/2021, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka ako Iná majetková hodnota, a teda
vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s
následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Registrácia

Súpisová hodnota
majetku
Majetkový podiel vo výške 100% na základnom imaní spoločnosti Obchodný register Okresného súdu Nitra, 5000,- Euro
HAMARTAV s. r. o., so sídlom Hlavná 150, 95201 Tajná, IČO: 47 220 783
oddiel: Sro, vložka č. 34548/N

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V II. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/30/2021- neotvárať", do 23.04.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 23.04.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 23.04.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) 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.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K015752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohos Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 970, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/274/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/274/2020
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

Oznámenie o vylúčením súpisovej zložky majetku

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/274/2020-18 zo dňa 24.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Marián Bohos, nar. 02.10.1977, trvale bytom 9463 Bátorove Kosihy č. d. 970. Zároveň bola
uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/274/2020-18 zo dňa 24.11.2020 ustanovená do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka
10, 94501 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 01.12.2020.

Ako správca majetku dlžníka, Marián Bohos, nar. 02.10.1977, trvale bytom 9463 Bátorove Kosihy č. d. 970,
v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty dlžníka nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného
ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné číslo

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky
podiel
Osobné motorové vozidlo Peugeot 406 1.7E, 1997, VF38EDHXE80318290 Používaný, rok výroby 1/1
EČ: KN670BX
1997

Súpisová
hodnota
350,- Euro

V Komárne, dňa 31.03.2021

K015753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamar Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 23, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/30/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/30/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
dlžníka

Stanislav Hamar, nar. 29.11.1985, bytom 951 82 Malé Vozokany 23, podnikajúci pod obchodným menom :
Stanislav Hamar - HAMARSTAV, s miestom podnikania Hlavná 103, 952 01 Tajná, IČO: 44 887 116, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.02.2019

správca
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JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty
Registrácia
Výťažok z exekúcie pred vyhlásením konkurzu nepoukázaný oprávnenému Ochrana a bezpečnosť SE s. r. o.

Súpisová hodnota majetku
531,81 Euro

V Komárne dňa 31.03.2021

K015754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV
č. 52/2021 zo dňa 17.03.2021 pod číslom K013075).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 30.03.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo OPEL ASTRAG) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je
ukončené.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K015755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej
veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č.
247/2020 zo dňa 23.12.2020 pod. č. K091500).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA-G;
Druh karosérie: AC Kombi;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2000;
Farba: strieborná metalíza pastelová;
VIN: W0L0TGF35Y8094886;
Palivo: nafta;
EČV: NZ167CR;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 300 tis. km), nepojazdné, nefunkčné, nevyhnutná generálna
oprava, viditeľné znaky poškodenia karosérie, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/238/2020 – Opel „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/238/2020 Zuzana Hanuliaková – Opel - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 20.04.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi 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. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 21.04.2021 o 08.45 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
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LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babirátová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súlovce 195 195, 956 14 Súlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Jaroslava Babirátová, nar. 23.3.1965, bytom 956 14 Súlovce č. 195, ktorá vec je
vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/255/2020 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Slovenská konsolidačná, a s., Cintorínska 21, Bratislava
Por. č.
1.

Istina
224,88 €

Úroky
0

Úroky z omeškania
0

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
0

spolu
224,88 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K015757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babirátová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súlovce 195 195, 956 14 Súlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Jaroslava Babirátová, nar. 23.3.1965, bytom 956 14 Súlovce č. 195, ktorá vec je
vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/255/2020 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Slovenská konsolidačná, a s., Cintorínska 21, Bratislava
Por. č.
1.
2.
3.

Istina
86,54 €
3178,02 €
314,88 €

Úroky
303,97 €
2339,05€
1197,12 €

Úroky z omeškania
0
0
0

Popl. z omeškania
0
0
0

Náklady z uplatnenia
0
0
0

spolu
390,51 €
5517,07 €
1512,00 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K015758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veszprémiová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 586/1, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/6/2021 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn.28OdK/6/2021 zo dňa 1.2.2021 bol vyhásený konkurz na majetok
úpadcu Rozália Veszprémiová nar. 1.12.1964, bytom Zemianská Olča, Kostolná 596/1. Zároveň týmto uznesením
do funkcie správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 24/2021 dňa 5.2.2021. Účinky konkurzu nastali dňa 6.2.2021.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Rozália Veszprémiová, nar. 1.12.1964, bytom Zemianská Olča,
Kostolná 596/1, v zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku
predloženého úpadcom zo dňa 19.11.2020, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Rozália Veszprémiová, nar.
1.12.1964, bytom Zemianská Olča, Kostolná 596/1 z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K015759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
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Okresný súd Nitra
27OdK/238/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené v OV
č. 52/2021 zo dňa 17.03.2021 pod číslom K013076).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 30.03.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo ŠKODA
FELICIA) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2
je ukončené.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej
veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené v OV č.
247/2020 zo dňa 23.12.2020 pod. č. K091500).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA;
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Druh karosérie: AB Hatchback 5dv.;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Farba: modrá metalíza;
VIN: TMBEFF613W0748869;
Palivo: benzín;
EČV: NZ542GY;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 297 tis. km), pojazdné na kratšie vzdialenosti, nevyhnutná
oprava palivového čerpadla, prevodovky, v motore dochádza k úniku oleja, viaceré poškodenia (ventilátor,
prepínač svetiel, výstražné smerovky), poškodená, skorodovaná a na viacerých miestach preliačená karoséria,
neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/238/2020 – Škoda „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/238/2020 Zuzana Hanuliaková – Škoda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 20.04.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi 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. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 21.04.2021 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.
V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Prihláška pohľadávky zo dňa 26.03.2021, veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, prihlásená suma: 1.158,21 EUR.

K015762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baltazár Kardoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 254, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.1.2021, sp.zn: 23OdK/9/2021-19 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Baltazár Kardoš, nar. 11.07.1989, bytom Mužla 254, 943 52 Mužla, podnikajúci pod obchodným
menom : Baltazár Kardoš, s miestom podnikania Mužla 254, 943 52 Mužla, IČO: 52 333 663, a Ing. Aneta
Ponesz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 21/2021 dňa 2.2.2021.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, doplnenie súpisu majetku:
1. Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu /názov a forma vkladu/: účet- IBAN: SK69 0900 0000 0051 5658 4236, zostatková suma: 252,61 EUR,
mena: EUR, Súpisová hodnota majetku: 252,61 Eur,
Ing. Aneta Ponesz, správca

K015763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladká Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 440, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/208/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/208/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 30.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko,
zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločnosti pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, IČO: 47 258
713, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, s prihlásenou sumou 3.132,- Eur, ktorá bola prihlásená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lipkovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkovo 1044, 925 82 Tešedíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/281/2020 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Iveta Lipkovicsová, nar.09.04.1978, bytom 925 82 Tešedíkovo 1044, som na
základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 28 OdK/281/2020, zo dňa 10.12.2020, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 16.12.2020, v Obchodnom vestníku č.
242/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K015765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kozma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na vŕšku 1061/10, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/293/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Jozef Kozma, nar.19.3.1962, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Na vŕšku 1061/10, 951 15
Mojmírovce, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 27 Odk/293/2020, zo dňa 23.12.2020, bol
ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 31.12.2020, v Obchodnom vestníku č.
251/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
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veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K015766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Šarinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/248/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce, v súlade
s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 52/2021 dňa 17.03.2021 pod číslom K013082.
Jednalo sa spoluvlastnícke podiely vo výške 1/6, ½ a 1/1 na nehnuteľnostiach – Orná pôda nachádzajúca sa
v k.ú. Kozárovce a Veľké Kozmálovce. Správca speňažoval v I. kole verejného ponukového konania uvedený
nehnuteľný majetok ako súbor majetku.
Druh majetku: Pozemok
Číslo
Spol.
Kat. územie Register Parc.č. Výmera
LV
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Súp.položka

Druh
pozemku

1.

Orná pôda 3203 Kozárovce

"E"

6076/7 5755

1/6

200,00 €

2.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

2028/2 467

1/1

300,00 €

3.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

2663/1 1032

1/1

350,00 €

4.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

4928

1250

1/1

400,00 €

5.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

5024

163

1/1

150,00 €

6.

Orná pôda 3178 Kozárovce

"E"

6020/6 5689

1/2

500,00 €

7.

Orná pôda 456

Veľké
Kozmálovce

"E"

420/3

1/1

150,00 €

8.

Orná pôda 456

Veľké
Kozmálovce

"E"

1439/3 1474

1/1

300,00 €

9.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

564

622

1/6

150,00 €

10.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

565

1565

1/6

200,00 €

147

Dôvod zapísania
súpisu majetku

do

Dátum zápisu
do
maj.
podstaty

majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
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11.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

733/2

2658

1/6

250,00 €

12.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

1301

938

1/6

150,00 €

13.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

1763

2093

1/6

200,00 €

Deň vydania: 07.04.2021
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk v I. kole verejného ponukového konania bolo doručených do kancelárie správcu 8 ponúk, ktoré
boli riadne označené a spĺňali všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania. Predkladatelia ponúk splnili aj
podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet správcu.
Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 31.03.2021 a úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stal záujemca
s ponukou vo výške 2.550,- Eur.
Správca vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty dlžníka ako úspešné a s víťazným záujemcom uzatvorí po uplynutí zákonnej lehoty kúpnu zmluvu.
V súlade s ustanoveniami §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem o vykúpenie predmetného
nehnuteľného majetku z konkurznej podstaty, ktorý bol predmetom I. kola VPK, aby v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa ponúknutej kúpnej cene víťazného uchádzača, t.j. čiastku 2.550,- Eur
na účet správcu vedený v ČSOB, a.s. č. účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX. Ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 23OdK/248/2019 – „meno oprávnenej osoby a jej vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok z konkurznej podstaty za cenu
dosiahnutú v I. kole verejného ponukové konania, správca v súlade s podmienkami a platnou legislatívou uzatvorí zmluvu s víťazným
účastníkom verejného ponukového konania.
V Nitre, dňa 31.03.2021
Ing. Ladislav Bódi, správca

K015767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aurel Onofrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 138/14, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/243/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Aurel Onofrej, nar. 21.01.1976, bytom Petöfiho 138/14, 946 39 Patince,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Aurel Onofrej, s miestom podnikania Petöfiho 138/14, 946 39
Patince, IČO: 35 047 062, spis. zn. 28OdK/243/2020, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka č. 23636/B, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma spolu: 3.760,46 EUR
Dátum zápisu: 30.03.2021

V Nitre, dňa 31.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno /, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/201/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Ladislav Szabó, nar. 24.03.1970, bytom Mesto Komárno, dňa 31.03.2021
obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, v
celkovej výške: 16,50 EUR.

V Nových Zámkoch, dňa 31.3.2021
Mgr. Erik Štorek, Správca

K015769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Tibor Szeiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1836/51, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdS/2/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdS/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Bc. Tibor Szeiner, so sídlom kancelárie správcu: Cabajská 817/2,
951 48 Jarok, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdS/2/2021, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cabajská 817/2, 951
48 Jarok, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 08:00 hod. do
14:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
viliam.kolencik@gmail.com alebo telefonicky, t. č. 0904898942.
V Jarku, dňa 31.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévaiová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 2245/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/265/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, správca dlžníka Soňa Lévaiová, nar.
27.12.1964, bytom Rovná 2245/5, 945 01 Komárno, v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Soňa Lévaiová, nar. 27.12.1964, bytom Rovná 2245/5, 945 01 Komárno, k o n č í , nakoľko došlo k
splneniu rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Soňa
Lévaiová, nar. 27.12.1964, bytom Rovná 2245/5, 945 01 Komárno, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZoKR
z r u š u j e . Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch, dňa 31.3.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K015771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adámy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná ulica 24 / 8, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/109/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Marta Kulichová správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960, bytom Záhradná
24/8, 935 31 Horná Seč, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Adámy, IČO: 17 713 846, s miestom
podnikania Záhradná ulica 24/8, 935 31 Horná Seč, č. k. 29OdK/109/2020 vyhlasuje
I. kolo dražby,
na predaj majetku dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 123/2020 zo dňa 29.06.2020, na deň
15.04.2021 o 11.00 hod. na adrese kancelárie správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Predmetom I. kola dražby je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 3, a to:
·

Parcela reg. „C“ č. 541/1, o výmere 121 397 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 830, k. ú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7.
Opis predmetu predaja:
Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Vozokany. Pozemky sa využívajú pre zabezpečenie
rastlinnej výroby, pestujú sa na nich obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné. Jedná sa
o veľmi produkčné až najprodukčnejšie orné pôdy. Pozemky nie sú zastavané žiadnou stavbou. Na pozemku nie
sú žiadne inžinierske rozvody. Prístup k pozemku zabezpečený po poľných cestách a zo št. c. Galanta D. Streda,
resp. Šaľa – D. Streda, spĺňa podmienky dobrej obrábateľnosti. Využiteľnosť pozemkov nie je obmedzená ani
legislatívou ani antropogénnymi vplyvmi.
Podrobný opis predmetu predaja je uvedený v znaleckom posudku č. 1/2021 zo dňa 29.01.2021. Znalecký
posudok bol vyhotovený znalcom RNDr. Františkom Bergendim- znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie
odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy.
Do znaleckého posudku je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch od 09.00 – 15.00 hod. na
základe predchádzajúcej telefonickej dohody.
Druh majetku

Parc. reg. „C“ č.

Výmera v m2

Pozemok
541/1
121397
Súpisová hodnota majetku:
Hodnota majetku určená znaleckým posudkom:

Druh pozemku

Číslo LV

Kat. územie

Orná pôda
16 889,- €
19 503,- €

830

Vozokany

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka
Galanta 1/7
Okres

Najnižšie podanie v I. kole dražby za vyššie uvedený majetok je hodnota stanovená znalcom v sume 19 503,- €
(slovom: devätnásťtisícpäťstotri EUR). Výška minimálneho prihodenia v dražbe je 100,- € (slovom: jednosto EUR).
Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 6 500,- € (slovom: šesťtisícpäťsto EUR).
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia, okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál
resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj
oprávnenie konať za predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za
spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá
nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť
podmienky dražby nehnuteľnosti dlžníka v kancelárii správcu počas úradných hodín v čase od 09.00 do 15.00 po
predchádzajúcom dohovore so správcom na telefónnom čísle 0903 766 400.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 6 500,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná
najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo SK66 0900 0000 0051 7015 2456, vedeného v
Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol 291092020.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
číslo IBAN: SK66 0900 0000 0051 7015 2456, vedeného v Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol
291092020, a to do sedem (7) dní odo dňa uplynutia lehoty na vykúpenie majetku oprávnenou osobou v zmysle
§167r ods. 2 ZoKR. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti v stanovenom
termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty dlžníka a prevod
nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási novú
dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do piatich (5) pracovných dní odo dňa
konania dražby.
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v dražbe a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia dražby na vyššie
uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
s oprávnenou osobou a vydražiteľovi vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa pripísania
úhrady kúpnej ceny oprávnenou osobou na správcovský účet. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného
voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu s vydražiteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľnosti si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na tel. čísle 0903
766 400 počas úradných hodín kancelárie správcu od 09.00 do 15.00 hod.
V Nových Zámkoch dňa 31.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K015772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 519, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/7/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/7/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Kristína Tóthová, nar. 24.02.1976, bytom Kameničná 519, 946 01
Kameničná, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/7/2021 týmto v zmysle
§ 167l ods. 3 ZKR o z n a m u j e m, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, dňa 25.03.2021 doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 4 nezabezpečeného veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 831 154, zast.
JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 37927795, v prihlásenej sume pohľadávky por. č.
1: 4.074,05 EUR a pohľadávky por. č. 2: 1.670,83 EUR.
Pohľadávky veriteľa boli v súlade s § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K015773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karlová 17, 038 15 Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/189/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Janka Ondrušová, nar. 12.07.1983,
bytom Karlová 17, 038 15 Blatnica, v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka – spoluvlastnícky podiel na pozemku :
1. LV č. 1327, k.ú. Blatnica, okres Martin :
- parcela KN-E č. 1097/72, ostatná plocha o výmere 2835 m2, podiel dlžníka 1/8

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková súpisová hodnota predstavuje sumu 750,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/189/2020 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 563,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného spoluvlastníckeho podielu zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny
a to na bankový účet IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 101892020. Potvrdenie o
zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho
bankový účet, ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s rovnakou
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K015774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Křibský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2057 / 16, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/404/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty Dlžníka Tomáš Křibský, nar. 23.01.1987, bytom Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín – Veľký
Bysterec týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v sídle kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800,
príp. e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk.
V Žiline, dňa 31.03.2021
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JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K015775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Křibský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2057 / 16, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/404/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/404/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca dlžníka Tomáš Křibský, nar. 23.01.1987, bytom Okružná
2057/16, 026 01 Dolný Kubín – Veľký Bysterec podľa §32 ods. 7 ZKR oznamuje číslo účtu správy podstaty, na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
1021
V Žiline, dňa 31.03.2021
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K015776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Křibský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2057 / 16, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/404/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/404/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 18.12.2019, sp.
zn.: 1OdK/404/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Tomáš Křibský, nar. 23.01.1987, bytom Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín – Veľký Bysterec
(ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated
18.12.2019, file No. 1OdK/404/2019, published in Commercial Gazette on 27.12.2019, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor Tomáš Křibský, born 23.01.1987, adress 2057/16, 026 01 Dolný Kubín
– Veľký Bysterec. (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Žilina came into force on 28.12.2019. The bankruptcy was declared as of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 1OdK/404/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
bankruptcy trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 1OdK/404/2019. Applications that will not be
delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
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Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť.
Application must not be corrected or amended.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA bankruptcy trustee

K015777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putirka Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/4/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Pavel Putirka, nar. 06.02.1989, trvale bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, ponúka v rámci
verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Honda ACCORD

stav
ŠPZ: RK 207 BS

súp. hodnota
200,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAPutirka - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak, aby bola
doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt
na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

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

108

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 06021989. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K015778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nutta Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babín 8, 029 52 Babín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1966
Obchodné meno správcu:
Lenka Choma, advokátka
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/74/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/74/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka Milan NUTTA, Babín 8, 029 52 Babín,
korešpondenčná adresa: Karolinum 1077, 93 041 Kvetoslavov (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania
pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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K015779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Zupková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/25/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca dlžníka Viera Zupková, nar. 03.10.1952, bytom 036 01 Martin oznamuje, že
po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa : Mesto Martin, so sídlom Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 49 Martin v celkovej prihlásenej sume 153,67 eur z titulu neuhradenia poplatkov za komunálny
odpad.
Mgr. Michal Miho správca

K015780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 272 / 0, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 648 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7K/1/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/1/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Eva Luticová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod číslom S 1774, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka K – TRANSPORT, s. r. o., so sídlom Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, v
konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 7K/1/2021, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
13.05.2021 o 13:00 hod., ktorá sa uskutoční v penzióne Port Club pension & restaurant, na adrese Nábrežie 13,
029 01 Námestovo.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Voľba veriteľského výboru
Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov sa začína o 12:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Eva Luticová, správca
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K015781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu A-Z
LOKOMAT, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 25.03.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Ulica
Číslo Obec PSČ
IČO
Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Mestské lesy Tisovec s.r.o. Hviezdoslavova 1143 Tisovec 980 61 31 638 767 Slovenská republika 4 459,33 EUR
Mestské lesy Tisovec s.r.o. Hviezdoslavova 1143 Tisovec 980 61 31 638 767 Slovenská republika 1 285,13 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K015782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1995
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/479/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/479/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29. 10. 2020, sp. zn. 5OdK/479/2020, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 214/2020 dňa 5. 11. 2020 bol na dlžníka Martin Kubizniak, nar. 11. 05. 1995, trvale bytom Bány
308/52, 976 56 Pohronská Polhora vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie
a konkurzy RS, v.o.s. (v súčasnosti Konkurzy AA, k. s.) so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Konkurzy AA, k. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 30.03.2021
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K015783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 437/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1977
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1022/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1022/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty Michal Štefanovský, narodený 25.07.1977, trvale bytom Terézie Vansovej
437/18, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno – Michal Štefanovský, s miestom podnikania Terézie
Vansovej 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 40 090 299, sp. zn. 2OdK/1022/2019, 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 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:

Hnuteľné veci
popis hnuteľnej rok
veci
výroby
FORD ESCORT

1997

Spolu súpisová hodnota

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn
č.

Používané – počet najazdených km:
WF0LXXGKALVJ94622 BB856CY
260.000 km
300,00 €

miesto kde sa vec hodnota v
nachádza
€
Banská Bystrica

300,-

za najvyššiu ponúknutú sumu.
V prípade záujmu o zaslanie fotografií predmetného automobilu, kontaktujte prosím správcu na prostredníctvom emailu na: office@advisorsks.sk
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 2010222019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„zaloha Stefanovsky“. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Jarabinková 2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/1022/2019– záväzná

ponuka“

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

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

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

K015784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynárik Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 3, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/458/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Ing. Branislav Mlynárik, nar. 23.12.1965, bytom Banský Studenec 3,
969 01 Banský Studenec, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Branislav Mlynárik, s miestom
podnikania Banský Studenec 3, 969 01 Banský Studenec, IČO: 44 553 994, v súlade s § 167p
ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:

1. Pozemok – parc. registra E č. 471 o výmere 10920m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 132 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 23/560,
súpisová hodnota 448,50 eur

2. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra C č. 88 o výmere 2926m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 820 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 50,80 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 463 o výmere 243m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 820 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 4,22 eur

3. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra E č. 999 o výmere 5854m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1149 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 30,49 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 1000 o výmere 2420m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1149 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 12,60 eur

4. Pozemok – parc. registra E č. 470 o výmere 2838m2, orná pôda, evidované na LV č. 1150 pre kat.úz.
Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 69/2520, súpisová
hodnota 77,71 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra C č. 1106/1 o výmere 2216m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 166,20 eur
· Pozemok – parc. registra C č. 1107 o výmere 567m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 141,75 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 472/1 o výmere 23m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 1,73 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 472/2 o výmere 54m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 13,50 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 473/1 o výmere 229m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 17,18 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 473/2 o výmere 496m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 124,00 eur
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Mlynárik – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Mlynarik“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K015785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 104 / 2, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/744/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záznam
spísaný dňa 31.03.2021 správcom JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, zn.: S1612, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Ľubomír Baran, nar. 21. 09. 1960,
trvale bytom Obchodná 104,
991 06 Záhorce,
(ďalej aj len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/744/2019 zo dňa 25.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2019 dňa 02.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Baran,
nar. 21. 09. 1960, trvale bytom Obchodná 104, 991 06 Záhorce (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
OPIS ÚKONU:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v rámci 1. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku, ktorý sa ponúka na predaj, vyhláseného v zmysle § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) a to na:
Pozemky
Hodnota
zapisovaného
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky
majetku určená Poznámky a upozornenia
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel
odhadom
správcu
PARC.
Č.
KN
SÚ
TOTOŽNÉ
S
PARC.
Slovenská
ČÍSLAMI UVEDENÝMI V
republika,
ZMLUVE,
ZMENENÉ
Slovenské
CKN
orná pôda 1757
Veľký Krtíš,
237
1/2
400,- €
BOLI
V
DÔSLEDKU
Ďarmoty
1449/51
Slovenské
ODSTRÁNENIA
Ďarmoty
NESÚLADU PRED ROEP
V
KAT.
ÚZ.
SLOV.
ĎARMOTY
PARC.
Č.
KN
SÚ
TOTOŽNÉ
S
PARC.
Slovenská
ČÍSLAMI UVEDENÝMI V
republika,
ZMLUVE,
ZMENENÉ
ostatná
Slovenské
CKN
276
Veľký Krtíš,
237
1/2
10,- €
BOLI
V
DÔSLEDKU
plocha
Ďarmoty
1449/58
Slovenské
ODSTRÁNENIA
Ďarmoty
NESÚLADU PRED ROEP
V
KAT.
ÚZ.
SLOV.
ĎARMOTY

ČASŤ C: Zapísané ŤARCHY:
·
·

EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA V ZMYSLE LISTINY Č. EX
222/97-93 - Z 1501/99 ZO DŇA 18.6.1999
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 140/97-77 ZO DŇA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28.5.1999 - Z 1336/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR, NAR. 21.09.1960/
EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 131/96-116 ZO DŇA
28.5.1999 - Z 1335/99 /POVINNÝ BARAN ĽUBOMÍR NAR. 21.09.1960/

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti boli zapísané do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod K001448.
1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 pod K013587.
Správca v súlade so zverejneným ponukovým konaním v rámci 1. kola po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
otvoril doručené ponuky a konštatuje, že ponuka, ktorá bola v rámci 10 dňovej lehoty na predkladanie ponúk
doručená do kancelárie správcu v zalepenej obálke s poznámkou: „PONUKA – 4OdK/744/2019 – Slovenské
Ďarmoty - NEOTVÁRAŤ“, záujemcom:
Adam Tišťan trvale bytom: Obchodná 104/2, 991 06 Záhorce, SR
ktorý v súlade so zverejnenými podmienkami 1. kola ponukového konania ponúkol za predmet ponukového
konania cenu vo výške 500,- € (slovom: Päťsto EUR), bola úspešná z dôvodu, že rozhodujúcim kritériom
úspešnosti v ponukovom konaní je podanie najvyššej ponuky, čo v tomto prípade bolo splnené.
Ponúkaná cena za vyššie uvedené nehnuteľnosti dlžníka vo výške 500,- € bola v súlade s podmienkami 1. kola
ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka uhradená na účet uvedený v ponukovom
konaní.
Správca záverom konštatuje, že nakoľko ponuka uvedeného záujemcu, bola v rámci 1. kola vyhodnotená ako
ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za vyššie uvedený súbor majetku, uvedený záujemca bol vyhodnotený
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 ako úspešný a bude správcom konkurznej podstaty po splnení
zákonných podmienok vyzvaný na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj vyššie uvedených nehnuteľností, o ktoré
záujemca prejavil záujem.
Správca upozorňuje na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok
ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa
uvedú identifikačné údaje oprávnenej osoby a do variabilného symbolu sa uvedie: „9474420191“.
Upozornenie:
Podľa § 167r - Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty - ZKR:
„1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
Vo Zvolene dňa 31.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Stela Chovanová
Správca

K015786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 180, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/553/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/553/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Zuzana Balážová, nar. 11.8.1986, trvale bytom Dubovec 180, 980 41
Dubovec, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

Osobné motorové vozidlo FIAT Bravo, ev.č. RS895BT, VIN: ZFA18200004763582, AB hatchback 3dv.,
šedá metalíza, súpisová hodnota 300 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Zuzana Balážová – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461 s poznámkou „ponuka Balážová“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca
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K015787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 104 / 2, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/744/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záznam
spísaný dňa 31.03.2021 správcom JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, zn.: S1612, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Ľubomír Baran, nar. 21. 09. 1960,
trvale bytom Obchodná 104,
991 06 Záhorce,
(ďalej aj len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/744/2019 zo dňa 25.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2019 dňa 02.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Baran,
nar. 21. 09. 1960, trvale bytom Obchodná 104, 991 06 Záhorce (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
OPIS ÚKONU:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v rámci 1. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku, ktorý sa ponúka na predaj, vyhláseného v zmysle § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) a to na:

Druh
Výmera Štát,
pozemku v m²
obec

okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
územie
vlastníctva parcely

orná pôda 570

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN
250

trvalý
trávny
porast

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN
349

718

Hodnota
zapisovaného
Poznámky,
Spoluvlastnícky
majetku určená Upozornenia,
Iné
podiel
odhadom
údaje
správcu
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
45/32368
0,15 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
45/32368
0,50 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
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orná pôda 1409

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

trvalý
trávny
porast

38321

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Deň vydania: 07.04.2021

876

EKN
546

45/32368

0,35 €

Bešeňová

876

EKN 571

45/32368

1,80 €

6

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN

294/9 45/32368

0,05 €

14659

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN 296/1 45/32368

0,70 €

425

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN
296/10

45/32368

0,05 €

orná pôda 680

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
192

45/32368

0,20 €

trvalý
trávny
porast

1735

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
236/501

45/32368

0,10 €

1

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
236/503

45/32368

0,01 €

Bešeňová

896

EKN
236/504

45/32368

0,15 €

ostatná
plocha

trvalý
trávny
porast

trvalý
trávny
porast

trvalý
trávny
porast

trvalý
trávny

2918

Slovenská
republika,
Ružomberok,

podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo

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

120

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

porast

Ružomberok,
Bešeňová

trvalý
trávny
porast

23071

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová
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1
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Slovenská
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Slovenská
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Ružomberok,
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Potok
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Ružomberok,
Potok
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236/504

406/

45/32368

1,15 €

EKN
406/2

45/32368

0,02 €

300

EKN
611/502

45/32368

0,50 €

300

EKN

612 45/32368

1,95 €

Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 26/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 26/13;

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti boli zapísané do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 13/2021 zo dňa 21.01.2021 pod K003395.
1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 pod K013591.
Správca v súlade so zverejneným ponukovým konaním v rámci 1. kola po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
otvoril doručené ponuky a konštatuje, že ponuka, ktorá bola v rámci 10 dňovej lehoty na predkladanie ponúk
doručená do kancelárie správcu v zalepenej obálke s poznámkou: „PONUKA – 4OdK/744/2019 - Urbár NEOTVÁRAŤ“, záujemcom:
Marian Mikuš, Nešporova 1310/11, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Návrežie, SR
ktorý v súlade so zverejnenými podmienkami 1. kola ponukového konania ponúkol za predmet ponukového
konania cenu vo výške 231,- € (slovom: Dvestotridsaťjeden EUR), bola úspešná z dôvodu, že rozhodujúcim
kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je podanie najvyššej ponuky, čo v tomto prípade bolo splnené.
Ponúkaná cena za vyššie uvedené nehnuteľnosti dlžníka vo výške 231,- € bola v súlade s podmienkami 1. kola
ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka uhradená na účet uvedený v ponukovom naní.
Správca záverom konštatuje, že nakoľko ponuka uvedeného záujemcu, bola v rámci 1. kola vyhodnotená ako
ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za vyššie uvedený súbor majetku, uvedený záujemca bol vyhodnotený
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 ako úspešný a bude správcom konkurznej podstaty po splnení
zákonných podmienok vyzvaný na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj vyššie uvedených nehnuteľností, o ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca prejavil záujem.
Správca upozorňuje na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok
ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou na bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa
uvedú identifikačné údaje oprávnenej osoby a do variabilného symbolu sa uvedie: „9474420192“.
Upozornenie:
Podľa § 167r - Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty - ZKR:
„1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
Vo Zvolene dňa 31.03.2021
JUDr. Stela Chovanová
Správca

K015788
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca 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
týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom registri
obchodu a spoločností pod.č. 542 097 902, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713 v celkovej výške
4194,75 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
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K015789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivaničová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6614 / 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/529/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/529/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Marcela Ivaničová, nar. 18. 02. 1975, trvale bytom Krivánska 6614/22, 974 11 Banská Bystrica týmto
v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Marcela
Ivaničová, nar. 18. 02. 1975, trvale bytom Krivánska 6614/22, 974 11 Banská Bystrica, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K015790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imatra 2445/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1996
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/5/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/5/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jakub Oláh Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Imatra
2445/9, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.07.1996 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.

Sp. zn. správcu : 4OdK/5/2021 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/5/2021
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Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: FIAT CROMA 2.0I.E.CAT/-/-, druh karosérie: AA sedan, farba: šedomodrá,
VIN: ZFA15400000399212
EČ: ZV 830BK
rok výroby: 2006
miesto umiestnenia: Zvolen
stav opotrebovanosti: použité
suma: 2000
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2000 EUR

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

K015791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vajcík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 16, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/562/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/562/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/562/2020 zo dňa 21.12.2020 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Peter Vajcík, nar. 17.08.1988, trvale bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec (ďalej len
„dlžník“) a zároveň bola do funkcie správcu v konkurznej veci dlžníka ustanovená spoločnosť KASATKIN
Recovery, k. s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 251/2020 dňa 31.12.2020 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa 01.01.2021.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje, že v konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu. Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, ktorý predložil dlžník, informácií poskytnutých dlžníkom, súčinnosti tretích osôb, ako
aj informácií z príslušných registrov zhromažďujúcich informácie o majetku osôb. Dlžník nevlastní žiadny majetok,
ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 39/2021 dňa 26.02.2021.
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka
Peter Vajcík, nar. 17.08.1988, trvale bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
vykonávaných počas konkurzu tým
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich
dlžníka.

4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K015792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica ., 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/501/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Branislav Lupták, nar. 16. 10. 1973, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, obchodné
meno - Branislav Lupták, s miestom podnikania Továrenská 648/5, 967 01 Kremnica, IČO - 37393600,
ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Škoda Octavia

stav
ŠPZ: ZH 581 BC

súp. hodnota
300,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKALupták - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
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1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt
na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 16101973. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K015793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 349 / 31, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Oddelená podstata
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Chalupka, nar. 16.03.1956, trvale bytom Clementisova_349/31, 97667_Závadka nad Hronom,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV, Clementisova_349/31,
97667_Závadka nad Hronom, IČO: 32233221, sp. zn.: 4OdK/4/2021, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhotovuje súpis majetku oddelenej 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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Deň vydania: 07.04.2021

Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO:
35776005

Poradové číslo majetku: 1-4.
Pozemky
Číslo
P.č.
parcely

Druh pozemku

Výmera
m2

1

947

orná pôda

3620

2

2527

orná pôda

5299

3

2683

4

4127/ 4

·
·

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

v

LV

Okres Obec

Kat. územie

ZÁVADKA
HRONOM
ZÁVADKA
1280 Brezno
HRONOM
ZÁVADKA
2370 Brezno
HRONOM
ZÁVADKA
2749 Brezno
HRONOM
995 Brezno

13322
4433

NAD Závadka
Hronom
NAD Závadka
Hronom
NAD Závadka
Hronom
NAD Závadka
Hronom

nad
nad
nad
nad

Spoluvl.
podiel

Súp. hodnota
Eurách

1/8

100,00 €

2/4

600,00 €

1/8

50,00 €

1/2

65,00 €

v

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 3 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 1-4) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo („ZP“)
Por.
pohľ.

č.

7
8
9
10
11

Druh
Záložné
právo
Záložné
právo
Záložné
právo
Záložné
právo
Záložné
právo

Zabezpečená
suma:

Deň
ZP

vzniku

43,10

28.11.2013

prvé

100,00

28.11.2013

prvé

18,10

28.11.2013

prvé

23,00

28.11.2013

prvé

112,52

28.11.2013

prvé

Poradie Právny dôvod zab. Práva
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
zo dňa 28/11/2013, právoplatné 07/01/2014.
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
zo dňa 28/11/2013, právoplatné 07/01/2014.
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
zo dňa 28/11/2013, právoplatné 07/01/2014.
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
zo dňa 28/11/2013, právoplatné 07/01/2014.
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
zo dňa 28/11/2013, právoplatné 07/01/2014.

9600503/5/5312505/2013/KosK
9600503/5/5312505/2013/KosK
9600503/5/5312505/2013/KosK
9600503/5/5312505/2013/KosK
9600503/5/5312505/2013/KosK

Advisors k. s.
správca

K015794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 349 / 31, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Chalupka, nar. 16.03.1956, trvale bytom Clementisova_349/31, 97667_Závadka nad Hronom,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Chalupka - POTRAVINY RAKATOV, Clementisova_349/31,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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97667_Závadka nad Hronom, IČO: 32233221, sp. zn.: 4OdK/4/2021, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhotovuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Poradové číslo majetku: 5-654
Pozemky
Číslo
P.č.
parcely
5
3649
6
3652
7
3735/2
8
6737/2
9
6737/3
10 6774/1
11 6788/2
12 6788/3
13 6737/4
14 6741/1
15 6744/2
16 6758/10
17 6780/3
18 6781/3
19 6782/3
20 6758/11
21 6780/2
22 6781/2
23 6782/2
24 1251
25 1251
26 1251
27 5316
28 5355/1

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Výmera
m2
87
143
646
401
400
4439
2050
2050
401
785
785
256
461
412
428
291
458
396
409
2022
2022
2022
42
292

Druh pozemku

v

LV

Okres

Obec

Kat. územie

Spoluvl. podiel

3928
3932
4006
5232
5232
5232
5232
5232
5233
5233
5233
5235
5235
5235
5235
5236
5236
5236
5236
6316
6316
6316
6317
6317

Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota

Heľpa
Heľpa
Heľpa
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

Heľpa
Heľpa
Heľpa
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

1/16
1/48
1/10
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/3
1/3
1/3
1/3
3/8
3/8
3/8
3/8
604/1557120
519/2335680
1004/3114240
149/103824
149/103824

Súp. hodnota v
Eurách
1,00 €
1,00 €
10,00 €
28,00 €
28,00 €
60,00 €
28,00 €
28,00 €
56,00 €
109,00 €
109,00 €
3,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
3,00 €
24,00 €
21,00 €
22,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

6,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

2,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

1,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

2,00 €

Tisovec

Tisovec

738/505087

3,00 €

1/16

58,00 €

1/24

16,00 €

41/864

7,00 €

1/48

4,00 €

1/48

1,00 €

29

6372

lesný pozemok

658

2555

30

6374

trvalý trávny porast

3051

2555

21

6373/1

trvalý trávny porast

18931

2555

22

6373/2

trvalý trávny porast

2720

2555

23

6384/1

trvalý trávny porast

208530

2555

24

6384/2

trvalý trávny porast

56260

2555

25

6384/3

trvalý trávny porast

4067

2555

26

6385

trvalý trávny porast

32081

2555

27

6386

trvalý trávny porast

11791

2555

28

6563

trvalý trávny porast

76119

2555

29

6568

trvalý trávny porast

94242

2555

30

4011

orná pôda

4096

559 Brezno

31

4794

orná pôda

1686

901 Brezno

32

4371

orná pôda

582

902 Brezno

33

1624/1

trvalý trávny porast

4934

990 Brezno

34

1624/2

trvalý trávny porast

318

990 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

nad
nad
nad
nad
nad
nad
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35

1624/3

trvalý trávny porast

105

990 Brezno

36

1624/4

trvalý trávny porast

451

990 Brezno

37

1635/1

trvalý trávny porast

4518

990 Brezno

38

1834

orná pôda

1242

990 Brezno

39

1841

trvalý trávny porast

3294

990 Brezno

40

2020/1

orná pôda

689

990 Brezno

41

2020/2

orná pôda

991

990 Brezno

42

2020/3

orná pôda

390

990 Brezno

43

2081/1

orná pôda

635

990 Brezno

44

2081/2

orná pôda

393

990 Brezno

45

2081/3

orná pôda

955

990 Brezno

46

3651

orná pôda

2120

990 Brezno

47

3652

trvalý trávny porast

2214

990 Brezno

48

3726

orná pôda

2402

990 Brezno

49

4299

orná pôda

2289

990 Brezno

50

4740

orná pôda

1458

990 Brezno

51

4976

orná pôda

1565

990 Brezno

52

5246

trvalý trávny porast

1152

990 Brezno

53

5249

orná pôda

2333

990 Brezno

54

3650

orná pôda

2426

991 Brezno

55

1730

orná pôda

1990

1006 Brezno

56

1731

orná pôda

1870

1006 Brezno

57

1656/2

lesný pozemok

27933

1037 Brezno

58

2842/1

trvalý trávny porast

6138

1037 Brezno

59

3850

trvalý trávny porast

6354

1037 Brezno

60

3882

trvalý trávny porast

5672

1037 Brezno

61

3999

orná pôda

720

1037 Brezno

62

4000

orná pôda

763

1037 Brezno

63

4023/1

lesný pozemok

4900

1037 Brezno

64

4024/1

lesný pozemok

28873

1037 Brezno

65

4048

lesný pozemok

1262

1037 Brezno

66

4082

lesný pozemok

25440

1037 Brezno

67

4093

orná pôda

1757

1037 Brezno

68

4094/1

trvalý trávny porast

1819

1037 Brezno

69

4155

lesný pozemok

9896

1037 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1/48

1,00 €

1/48

1,00 €

1/48

3,00 €

1/48

6,00 €

1/48

3,00 €

1/48

4,00 €

1/48

5,00 €

1/48

2,00 €

1/48

3,00 €

1/48

2,00 €

1/48

5,00 €

1/48

10,00 €

1/48

2,00 €

1/48

12,00 €

1/48

11,00 €

1/48

7,00 €

1/48

8,00 €

1/48

1,00 €

1/48

11,00 €

1/16

35,00 €

1/20

23,00 €

1/20

22,00 €

149/103824

5,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

5,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

4,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

2,00 €
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70

4156

trvalý trávny porast

563

1037 Brezno

71

4852

trvalý trávny porast

1427

1037 Brezno

72

5315

trvalý trávny porast

4141

1037 Brezno

73

5316

trvalý trávny porast

4283

1037 Brezno

74

5317

trvalý trávny porast

3180

1037 Brezno

75

5355/1

lesný pozemok

1735

1037 Brezno

76

4273

orná pôda

2556

1115 Brezno

77

1157/1

orná pôda

1100

1242 Brezno

78

1179

orná pôda

2145

1242 Brezno

79

2296

orná pôda

791

1242 Brezno

80

2859

orná pôda

1665

1242 Brezno

81

3444/1

orná pôda

219

1242 Brezno

82

3444/2

orná pôda

1786

1242 Brezno

83

3444/3

orná pôda

133

1242 Brezno

84

3444/4

orná pôda

443

1242 Brezno

85

4542

orná pôda

1120

1242 Brezno

86

765

orná pôda

809

1309 Brezno

87

983

orná pôda

1894

1309 Brezno

88

1138

orná pôda

879

1309 Brezno

89

1139

orná pôda

1992

1309 Brezno

90

1143/2

trvalý trávny porast

5089

1309 Brezno

91

1367/1

trvalý trávny porast

1581

1309 Brezno

92

1367/2

trvalý trávny porast

1525

1309 Brezno

93

1614

trvalý trávny porast

9880

1309 Brezno

94

1618/1

trvalý trávny porast

2756

1309 Brezno

95

1618/2

trvalý trávny porast

429

1309 Brezno

96

1618/3

trvalý trávny porast

986

1309 Brezno

97

2658

trvalý trávny porast

4034

1309 Brezno

98

2662

trvalý trávny porast

5584

1309 Brezno

99

3069

orná pôda

7005

1309 Brezno

100 3172/1

orná pôda

3196

1309 Brezno

101 3172/2

orná pôda

3626

1309 Brezno

102 3173

trvalý trávny porast

2162

1309 Brezno

103 3495/1

orná pôda

1199

1309 Brezno

104 3495/2

orná pôda

83

1309 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

149/103824

1,00 €

41/864

28,00 €

1/24

11,00 €

1/24

21,00 €

1/24

8,00 €

1/24

16,00 €

1/24

3,00 €

1/24

17,00 €

1/24

2,00 €

1/24

5,00 €

1/24

11,00 €

1/16

12,00 €

1/16

27,00 €

1/16

13,00 €

1/16

29,00 €

1/16

10,00 €

1/16

3,00 €

1/16

3,00 €

1/16

19,00 €

1/16

6,00 €

1/16

1,00 €

1/16

2,00 €

1/16

8,00 €

1/16

11,00 €

1/16

99,00 €

1/16

46,00 €

1/16

52,00 €

1/16

4,00 €

1/16

17,00 €

1/16

2,00 €
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104 3495/2

orná pôda

83

1309 Brezno

105 3649

trvalý trávny porast

2407

1309 Brezno

106 4773

orná pôda

3071

1309 Brezno

107 5247

orná pôda

1983

1309 Brezno

108 683/1

trvalý trávny porast

822

1310 Brezno

109 683/2

trvalý trávny porast

512

1310 Brezno

110 766/1

orná pôda

624

1310 Brezno

111 1151/2

orná pôda

1708

1310 Brezno

112 2029/1

orná pôda

646

1310 Brezno

113 2029/2

orná pôda

751

1310 Brezno

114 2442

orná pôda

1834

1310 Brezno

115 3070

orná pôda

369

1310 Brezno

116 3071

orná pôda

295

1310 Brezno

117 3072

orná pôda

328

1310 Brezno

118 3473/2

orná pôda

1607

1310 Brezno

119 3579/1

orná pôda

471

1310 Brezno

120 3579/3

orná pôda

471

1310 Brezno

121 4243

orná pôda

2212

1310 Brezno

122 4748/1

orná pôda

2203

1310 Brezno

123 4749/1

orná pôda

681

1310 Brezno

124 5117/5

orná pôda

580

1310 Brezno

125 5118/5

orná pôda

540

1310 Brezno

126 5121/5

orná pôda

696

1310 Brezno

127 1657

trvalý trávny porast

3176

1412 Brezno

128 1658/2

trvalý trávny porast

1042

1412 Brezno

129 1662/1

trvalý trávny porast

146

1412 Brezno

130 1662/3

trvalý trávny porast

358

1412 Brezno

131 1662/4

trvalý trávny porast

229

1412 Brezno

132 1662/5

trvalý trávny porast

74

1412 Brezno

133 1657

trvalý trávny porast

3176

1412 Brezno

134 1658/2

trvalý trávny porast

1042

1412 Brezno

135 1662/1

trvalý trávny porast

146

1412 Brezno

136 1662/3

trvalý trávny porast

358

1412 Brezno

137 1662/4

trvalý trávny porast

229

1412 Brezno

138 1662/5

trvalý trávny porast

74

1412 Brezno

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1/16

2,00 €

1/16

5,00 €

1/16

44,00 €

1/16

28,00 €

1/16

2,00 €

1/16

1,00 €

1/16

9,00 €

1/16

25,00 €

1/16

10,00 €

1/16

11,00 €

1/16

26,00 €

1/16

6,00 €

1/16

5,00 €

1/16

5,00 €

1/16

23,00 €

1/16

7,00 €

1/16

7,00 €

1/16

32,00 €

1/16

32,00 €

1/16

10,00 €

1/16

9,00 €

1/16

8,00 €

1/16

10,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

nad
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139 1657

trvalý trávny porast

3176

1412 Brezno

140 1658/2

trvalý trávny porast

1042

1412 Brezno

141 1662/1

trvalý trávny porast

146

1412 Brezno

142 1662/3

trvalý trávny porast

358

1412 Brezno

143 1662/4

trvalý trávny porast

229

1412 Brezno

144 1662/5

trvalý trávny porast

74

1412 Brezno

145 640/1

trvalý trávny porast

363

1424 Brezno

146 1273/2

trvalý trávny porast

3612

1424 Brezno

147 3422/1

orná pôda

446

1424 Brezno

148 4101/1

trvalý trávny porast

1171

1424 Brezno

149 4101/2

trvalý trávny porast

301

1424 Brezno

150 4703/2

orná pôda

2844

1424 Brezno

151 4705/1

trvalý trávny porast

1685

1424 Brezno

152 5299/3

orná pôda

585

1424 Brezno

153 5300/3

orná pôda

371

1424 Brezno

154 5347/2

trvalý trávny porast

1846

1424 Brezno

155 1011

orná pôda

1739

1425 Brezno

156 1168

orná pôda

3594

1425 Brezno

157 1294

trvalý trávny porast

1457

1425 Brezno

158 1295/1

trvalý trávny porast

1405

1425 Brezno

159 1611/1

trvalý trávny porast

271

1425 Brezno

160 1611/2

trvalý trávny porast

1882

1425 Brezno

161 1611/3

trvalý trávny porast

2330

1425 Brezno

162 1612

trvalý trávny porast

3085

1425 Brezno

163 1783

trvalý trávny porast

7063

1425 Brezno

164 1784/1

orná pôda

2997

1425 Brezno

165 2492

orná pôda

4082

1425 Brezno

166 2988

orná pôda

3077

1425 Brezno

167 3391

trvalý trávny porast

4546

1425 Brezno

168 4202/4

trvalý trávny porast

2613

1425 Brezno

169 4204/1

trvalý trávny porast

480

1425 Brezno

170 4547

orná pôda

1723

1425 Brezno

171 4941

orná pôda

2795

1425 Brezno

172 5026

trvalý trávny porast

289

1425 Brezno

173 5027

orná pôda

3776

1425 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1/32

1,00 €

1/32

4,00 €

1/32

4,00 €

1/32

2,00 €

1/32

1,00 €

1/32

21,00 €

1/32

2,00 €

1/32

5,00 €

1/32

3,00 €

1/32

2,00 €

1/32

13,00 €

1/32

26,00 €

1/32

2,00 €

1/32

2,00 €

1/32

1,00 €

1/32

2,00 €

1/32

3,00 €

1/32

3,00 €

1/32

7,00 €

1/32

22,00 €

1/32

29,00 €

1/32

22,00 €

1/32

5,00 €

1/32

3,00 €

1/32

1,00 €

1/32

13,00 €

1/32

20,00 €

1/32

1,00 €

1/32

27,00 €
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174 5028/2

orná pôda

2286

1425 Brezno

175 1784/2

orná pôda

1481

1426 Brezno

176 1822/5

orná pôda

804

1427 Brezno

177 1823

orná pôda

1949

1427 Brezno

178 4202/6

trvalý trávny porast

284

1428 Brezno

179 4204/3

trvalý trávny porast

2809

1428 Brezno

180 5347/1

trvalý trávny porast

1845

1429 Brezno

181 1157/2

orná pôda

2083

1430 Brezno

182 1733

orná pôda

2038

1430 Brezno

183 3029

orná pôda

2008

1430 Brezno

184 3074

orná pôda

2655

1430 Brezno

185 4810

orná pôda

2314

1430 Brezno

186 5339

orná pôda

2020

1430 Brezno

187 5418/2

trvalý trávny porast

1289

1430 Brezno

188 5419/2

trvalý trávny porast

1275

1430 Brezno

189 1157/3

orná pôda

520

1431 Brezno

190 1272/1

trvalý trávny porast

1935

1576 Brezno

191 1272/2

trvalý trávny porast

1050

1576 Brezno

192 1677/1

trvalý trávny porast

2122

1576 Brezno

193 2847/1

trvalý trávny porast

1495

1576 Brezno

194 3863

trvalý trávny porast

917

1576 Brezno

195 3864

trvalý trávny porast

1976

1576 Brezno

196 3873/4

trvalý trávny porast

2942

1576 Brezno

197 3875/4

trvalý trávny porast

2577

1576 Brezno

198 3876

trvalý trávny porast

1195

1576 Brezno

199 3878/1

trvalý trávny porast

1839

1576 Brezno

200 3890

trvalý trávny porast

2835

1576 Brezno

201 3891

orná pôda

2765

1576 Brezno

202 3892/1

orná pôda

398

1576 Brezno

203 3998/3

trvalý trávny porast

746

1576 Brezno

204 4001/3

trvalý trávny porast

650

1576 Brezno

205 4031/1

trvalý trávny porast

1280

1576 Brezno

206 4031/2

trvalý trávny porast

10737

1576 Brezno

207 4072/3

trvalý trávny porast

1659

1576 Brezno

208 4073/2

trvalý trávny porast

1829

1576 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1/32

17,00 €

1/32

11,00 €

1/32

6,00 €

1/32

14,00 €

1/32

1,00 €

1/32

3,00 €

1/32

2,00 €

1/24

20,00 €

1/24

20,00 €

1/24

19,00 €

1/24

25,00 €

1/24

22,00 €

1/24

19,00 €

1/24

2,00 €

1/24

2,00 €

1/24

5,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €
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208 4073/2

trvalý trávny porast

1829

1576 Brezno

209 4078/1

trvalý trávny porast

390

1576 Brezno

210 4078/6

trvalý trávny porast

4216

1576 Brezno

211 4079/1

trvalý trávny porast

514

1576 Brezno

212 4079/6

trvalý trávny porast

2731

1576 Brezno

213 4085/3

trvalý trávny porast

1083

1576 Brezno

214 4088/3

trvalý trávny porast

2189

1576 Brezno

215 4099/1

trvalý trávny porast

8238

1576 Brezno

216 4100/1

trvalý trávny porast

3399

1576 Brezno

217 4129

trvalý trávny porast

5445

1576 Brezno

218 4137/1

trvalý trávny porast

1944

1576 Brezno

219 4705/2

trvalý trávny porast

5485

1576 Brezno

220 4741/1

trvalý trávny porast

5299

1576 Brezno

221 4742/1

trvalý trávny porast

6365

1576 Brezno

222 4882/2

orná pôda

587

1576 Brezno

223 4885/2

trvalý trávny porast

2285

1576 Brezno

224 4888

trvalý trávny porast

2329

1576 Brezno

225 4893/2

orná pôda

283

1576 Brezno

226 4894/2

orná pôda

487

1576 Brezno

227 4932

orná pôda

818

1576 Brezno

228 4933/1

orná pôda

292

1576 Brezno

229 4934/1

orná pôda

579

1576 Brezno

230 4935/1

orná pôda

906

1576 Brezno

231 4936/2

orná pôda

882

1576 Brezno

232 5095/1

trvalý trávny porast

806

1576 Brezno

233 5261

trvalý trávny porast

6750

1576 Brezno

234 5279/1

orná pôda

3132

1576 Brezno

235 5342/2

trvalý trávny porast

1610

1576 Brezno

236 1272/1

trvalý trávny porast

1935

1576 Brezno

237 1272/2

trvalý trávny porast

1050

1576 Brezno

238 1677/1

trvalý trávny porast

2122

1576 Brezno

239 2847/1

trvalý trávny porast

1495

1576 Brezno

240 3863

trvalý trávny porast

917

1576 Brezno

241 3864

trvalý trávny porast

1976

1576 Brezno

242 3873/4

trvalý trávny porast

2942

1576 Brezno

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

nad
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Konkurzy a reštrukturalizácie

243 3875/4

trvalý trávny porast

2577

1576 Brezno

244 3876

trvalý trávny porast

1195

1576 Brezno

245 3878/1

trvalý trávny porast

1839

1576 Brezno

246 3890

trvalý trávny porast

2835

1576 Brezno

247 3891

orná pôda

2765

1576 Brezno

248 3892/1

orná pôda

398

1576 Brezno

249 3998/3

trvalý trávny porast

746

1576 Brezno

250 4001/3

trvalý trávny porast

650

1576 Brezno

251 4031/1

trvalý trávny porast

1280

1576 Brezno

252 4031/2

trvalý trávny porast

10737

1576 Brezno

253 4072/3

trvalý trávny porast

1659

1576 Brezno

254 4073/2

trvalý trávny porast

1829

1576 Brezno

255 4078/1

trvalý trávny porast

390

1576 Brezno

256 4078/6

trvalý trávny porast

4216

1576 Brezno

257 4079/1

trvalý trávny porast

514

1576 Brezno

258 4079/6

trvalý trávny porast

2731

1576 Brezno

259 4085/3

trvalý trávny porast

1083

1576 Brezno

260 4088/3

trvalý trávny porast

2189

1576 Brezno

261 4099/1

trvalý trávny porast

8238

1576 Brezno

262 4100/1

trvalý trávny porast

3399

1576 Brezno

263 4129

trvalý trávny porast

5445

1576 Brezno

264 4137/1

trvalý trávny porast

1944

1576 Brezno

265 4705/2

trvalý trávny porast

5485

1576 Brezno

266 4741/1

trvalý trávny porast

5299

1576 Brezno

267 4742/1

trvalý trávny porast

6365

1576 Brezno

268 4882/2

orná pôda

587

1576 Brezno

269 4885/2

trvalý trávny porast

2285

1576 Brezno

270 4888

trvalý trávny porast

2329

1576 Brezno

271 4893/2

orná pôda

283

1576 Brezno

272 4894/2

orná pôda

487

1576 Brezno

273 4932

orná pôda

818

1576 Brezno

274 4933/1

orná pôda

292

1576 Brezno

275 4934/1

orná pôda

579

1576 Brezno

276 4935/1

orná pôda

906

1576 Brezno

277 4936/2

orná pôda

882

1576 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
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nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

278 5095/1

trvalý trávny porast

806

1576 Brezno

279 5261

trvalý trávny porast

6750

1576 Brezno

280 5279/1

orná pôda

3132

1576 Brezno

281 5342/2

trvalý trávny porast

1610

1576 Brezno

282 1272/1

trvalý trávny porast

1935

1576 Brezno

283 1272/2

trvalý trávny porast

1050

1576 Brezno

284 1677/1

trvalý trávny porast

2122

1576 Brezno

285 2847/1

trvalý trávny porast

1495

1576 Brezno

286 3863

trvalý trávny porast

917

1576 Brezno

287 3864

trvalý trávny porast

1976

1576 Brezno

288 3873/4

trvalý trávny porast

2942

1576 Brezno

289 3875/4

trvalý trávny porast

2577

1576 Brezno

290 3876

trvalý trávny porast

1195

1576 Brezno

291 3878/1

trvalý trávny porast

1839

1576 Brezno

292 3890

trvalý trávny porast

2835

1576 Brezno

293 3891

orná pôda

2765

1576 Brezno

294 3892/1

orná pôda

398

1576 Brezno

295 3998/3

trvalý trávny porast

746

1576 Brezno

296 4001/3

trvalý trávny porast

650

1576 Brezno

297 4031/1

trvalý trávny porast

1280

1576 Brezno

298 4031/2

trvalý trávny porast

10737

1576 Brezno

299 4072/3

trvalý trávny porast

1659

1576 Brezno

300 4073/2

trvalý trávny porast

1829

1576 Brezno

301 4078/1

trvalý trávny porast

390

1576 Brezno

302 4078/6

trvalý trávny porast

4216

1576 Brezno

303 4079/1

trvalý trávny porast

514

1576 Brezno

304 4079/6

trvalý trávny porast

2731

1576 Brezno

305 4085/3

trvalý trávny porast

1083

1576 Brezno

306 4088/3

trvalý trávny porast

2189

1576 Brezno

307 4099/1

trvalý trávny porast

8238

1576 Brezno

308 4100/1

trvalý trávny porast

3399

1576 Brezno

309 4129

trvalý trávny porast

5445

1576 Brezno

310 4137/1

trvalý trávny porast

1944

1576 Brezno

311 4705/2

trvalý trávny porast

5485

1576 Brezno

312 4741/1

trvalý trávny porast

5299

1576 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
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nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

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

136

Obchodný vestník 65/2021
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312 4741/1

trvalý trávny porast

5299

1576 Brezno

313 4742/1

trvalý trávny porast

6365

1576 Brezno

314 4882/2

orná pôda

587

1576 Brezno

315 4885/2

trvalý trávny porast

2285

1576 Brezno

316 4888

trvalý trávny porast

2329

1576 Brezno

317 4893/2

orná pôda

283

1576 Brezno

318 4894/2

orná pôda

487

1576 Brezno

319 4932

orná pôda

818

1576 Brezno

320 4933/1

orná pôda

292

1576 Brezno

321 4934/1

orná pôda

579

1576 Brezno

322 4935/1

orná pôda

906

1576 Brezno

323 4936/2

orná pôda

882

1576 Brezno

324 5095/1

trvalý trávny porast

806

1576 Brezno

325 5261

trvalý trávny porast

6750

1576 Brezno

326 5279/1

orná pôda

3132

1576 Brezno

327 5342/2

trvalý trávny porast

1610

1576 Brezno

328 1261/2

trvalý trávny porast

5506

1600 Brezno

329 1563/3

lesný pozemok

511454

1600 Brezno

330 1563/4

trvalý trávny porast

433603

1600 Brezno

331 1563/5

trvalý trávny porast

51062

1600 Brezno

332 1568

zastavaná plocha a
2608
nádvorie

1600 Brezno

333 1569/3

trvalý trávny porast

1472

1600 Brezno

334 1574/5

trvalý trávny porast

22427

1600 Brezno

335 1574/6

trvalý trávny porast

3049

1600 Brezno

336 1575/4

zastavaná plocha a
6783
nádvorie

1600 Brezno

337 1586

trvalý trávny porast

1600 Brezno

338 1587

zastavaná plocha a
1812
nádvorie

1600 Brezno

339 1589/2

trvalý trávny porast

1600 Brezno

340 1590/2

zastavaná plocha a
1256
nádvorie

1600 Brezno

341 1591/6

trvalý trávny porast

1600 Brezno

342 1592/2

zastavaná plocha a
1896
nádvorie

1600 Brezno

343 1594

trvalý trávny porast

3932

1600 Brezno

344 1541

lesný pozemok

69285

1601 Brezno

345 1556

lesný pozemok

80627

1601 Brezno

346 1558

lesný pozemok

26346

1601 Brezno

24158

22422

12909

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
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nad
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nad
nad
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nad
nad
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nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

66,00 €

2953/2412807

16,00 €

2953/2412807

2,00 €

2953/2412807

6,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

16,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

5,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

3,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

5,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

9,00 €

2953/2412807

11,00 €

2953/2412807

4,00 €

nad
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Konkurzy a reštrukturalizácie

347 1559

lesný pozemok

117224

1601 Brezno

348 1560

lesný pozemok

76191

1601 Brezno

349 1561

lesný pozemok

22013

1601 Brezno

350 1564

lesný pozemok

8347

1601 Brezno

351 1565

lesný pozemok

118739

1601 Brezno

352 1566

lesný pozemok

789

1601 Brezno

353 1567/2

lesný pozemok

3466

1601 Brezno

354 1577/2

lesný pozemok

12275

1601 Brezno

355 1577/3

lesný pozemok

4954

1601 Brezno

356 1577/4

lesný pozemok

5617

1601 Brezno

357 1579/1

lesný pozemok

41295

1601 Brezno

358 1579/2

lesný pozemok

2209

1601 Brezno

359 1580

lesný pozemok

5721

1601 Brezno

360 1581

lesný pozemok

167045

1601 Brezno

361 1582

lesný pozemok

6090

1601 Brezno

362 1583

lesný pozemok

133387

1601 Brezno

363 1584

lesný pozemok

2566

1601 Brezno

364 1585

lesný pozemok

24537

1601 Brezno

365 1605/1

lesný pozemok

176462

1601 Brezno

366 1606

lesný pozemok

16914

1601 Brezno

367 1607

lesný pozemok

183281

1601 Brezno

368 637/4

trvalý trávny porast

126

1711 Brezno

369 1021/1

orná pôda

814

1907 Brezno

370 1567/13

trvalý trávny porast

43

1907 Brezno

371 1567/26

trvalý trávny porast

45

1907 Brezno

372 2865/2

orná pôda

1691

1907 Brezno

373 3164/2

trvalý trávny porast

598

1907 Brezno

374 4540/2

orná pôda

2232

1907 Brezno

375 4544

trvalý trávny porast

1422

1907 Brezno

376 4545

orná pôda

958

1907 Brezno

377 1251

lesný pozemok

16514

1987 Brezno

378 4023/4

lesný pozemok

21317

1987 Brezno

379 4043/3

lesný pozemok

1243

1987 Brezno

380 4043/5

lesný pozemok

502

1987 Brezno

381 4043/6

lesný pozemok

23320

1987 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2953/2412807

16,00 €

2953/2412807

10,00 €

2953/2412807

3,00 €

2953/2412807

2,00 €

2953/2412807

16,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

2,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

6,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

22,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

18,00 €

2953/2412807

1,00 €

2953/2412807

4,00 €

2953/2412807

23,00 €

2953/2412807

3,00 €

2953/2412807

24,00 €

1/32

1,00 €

1/24

8,00 €

1/24

1,00 €

1/24

1,00 €

1/24

16,00 €

1/24

1,00 €

1/24

21,00 €

1/24

2,00 €

1/24

10,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

382 4043/7

lesný pozemok

22140

1987 Brezno

383 1251

lesný pozemok

16514

1987 Brezno

384 4023/4

lesný pozemok

21317

1987 Brezno

385 4043/3

lesný pozemok

1243

1987 Brezno

386 4043/5

lesný pozemok

502

1987 Brezno

387 4043/6

lesný pozemok

23320

1987 Brezno

388 4043/7

lesný pozemok

22140

1987 Brezno

389 1251

lesný pozemok

16514

1987 Brezno

390 4023/4

lesný pozemok

21317

1987 Brezno

391 4043/3

lesný pozemok

1243

1987 Brezno

392 4043/5

lesný pozemok

502

1987 Brezno

393 4043/6

lesný pozemok

23320

1987 Brezno

394 4043/7

lesný pozemok

22140

1987 Brezno

395 1604/2

trvalý trávny porast

1577

2092 Brezno

396 1604/4

trvalý trávny porast

1577

2092 Brezno

397 4169/1

orná pôda

2140

2092 Brezno

398 4170/1

orná pôda

315

2092 Brezno

399 4170/3

orná pôda

119

2092 Brezno

400 4171/1

trvalý trávny porast

999

2092 Brezno

401 4171/3

trvalý trávny porast

76

2092 Brezno

402 4817/1

orná pôda

1387

2092 Brezno

403 4901/1

orná pôda

1267

2092 Brezno

404 2029/3

orná pôda

179

2215 Brezno

405 2219/1

orná pôda

40

2239 Brezno

406 2219/2

orná pôda

30

2239 Brezno

407 3993/2

orná pôda

666

2693 Brezno

408 3993/2

orná pôda

666

2693 Brezno

409 3993/2

orná pôda

666

2693 Brezno

410 4065/5

trvalý trávny porast

1096

2723 Brezno

411 4068/5

trvalý trávny porast

1495

2723 Brezno

412 4069/2

trvalý trávny porast

1785

2723 Brezno

413 4065/5

trvalý trávny porast

1096

2723 Brezno

414 4068/5

trvalý trávny porast

1495

2723 Brezno

415 4069/2

trvalý trávny porast

1785

2723 Brezno

416 4065/5

trvalý trávny porast

1096

2723 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1/24

2,00 €

1/24

2,00 €

1/24

21,00 €

1/24

3,00 €

1/24

2,00 €

1/24

2,00 €

1/24

1,00 €

1/24

14,00 €

1/24

12,00 €

1/16

3,00 €

1/24

1,00 €

1/24

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €
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416 4065/5

trvalý trávny porast

1096

2723 Brezno

417 4068/5

trvalý trávny porast

1495

2723 Brezno

418 4069/2

trvalý trávny porast

1785

2723 Brezno

419 4084/2

trvalý trávny porast

292

2730 Brezno

420 5183

trvalý trávny porast

9957

2730 Brezno

421 4084/2

trvalý trávny porast

292

2730 Brezno

422 5183

trvalý trávny porast

9957

2730 Brezno

423 4084/2

trvalý trávny porast

292

2730 Brezno

424 5183

trvalý trávny porast

9957

2730 Brezno

425 4710

orná pôda

1952

2870 Brezno

426 4897/3

orná pôda

277

2894 Brezno

427 4898/1

trvalý trávny porast

2864

2894 Brezno

428 4897/3

orná pôda

277

2894 Brezno

429 4898/1

trvalý trávny porast

2864

2894 Brezno

430 4897/3

orná pôda

277

2894 Brezno

431 4898/1

trvalý trávny porast

2864

2894 Brezno

432 4947/7

lesný pozemok

2340

2909 Brezno

433 4947/8

lesný pozemok

162

2909 Brezno

434 4947/9

lesný pozemok

498

2909 Brezno

435 4947/10

lesný pozemok

26

2909 Brezno

436 4947/11

lesný pozemok

10

2909 Brezno

437 4947/12

lesný pozemok

13

2909 Brezno

438 4947/13

lesný pozemok

26

2909 Brezno

439 4947/15

lesný pozemok

511

2909 Brezno

440 4947/16

lesný pozemok

43

2909 Brezno

441 4947/17

lesný pozemok

11

2909 Brezno

442 4947/18

lesný pozemok

87

2909 Brezno

443 4947/21

lesný pozemok

189

2909 Brezno

444 4947/22

lesný pozemok

3747

2909 Brezno

445 5367/1

lesný pozemok

27

2909 Brezno

446 5367/3

lesný pozemok

1365

2909 Brezno

447 5367/4

lesný pozemok

36

2909 Brezno

448 5385

lesný pozemok

175

2909 Brezno

449 5401/5

lesný pozemok

203

2909 Brezno

450 5402/2

lesný pozemok

691

2909 Brezno

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1/24

19,00 €

604/1557120

1,00 €

604/1557120

1,00 €

519/2335680

1,00 €

519/2335680

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

1004/3114240

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

nad
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Konkurzy a reštrukturalizácie

451 5403/4

lesný pozemok

171

2909 Brezno

452 4947/7

lesný pozemok

2340

2909 Brezno

453 4947/8

lesný pozemok

162

2909 Brezno

454 4947/9

lesný pozemok

498

2909 Brezno

455 4947/10

lesný pozemok

26

2909 Brezno

456 4947/11

lesný pozemok

10

2909 Brezno

457 4947/12

lesný pozemok

13

2909 Brezno

458 4947/13

lesný pozemok

26

2909 Brezno

459 4947/15

lesný pozemok

511

2909 Brezno

460 4947/16

lesný pozemok

43

2909 Brezno

461 4947/17

lesný pozemok

11

2909 Brezno

462 4947/18

lesný pozemok

87

2909 Brezno

463 4947/21

lesný pozemok

189

2909 Brezno

464 4947/22

lesný pozemok

3747

2909 Brezno

465 5367/1

lesný pozemok

27

2909 Brezno

466 5367/3

lesný pozemok

1365

2909 Brezno

467 5367/4

lesný pozemok

36

2909 Brezno

468 5385

lesný pozemok

175

2909 Brezno

469 5401/5

lesný pozemok

203

2909 Brezno

470 5402/2

lesný pozemok

691

2909 Brezno

471 5403/4

lesný pozemok

171

2909 Brezno

472 4947/7

lesný pozemok

2340

2909 Brezno

473 4947/8

lesný pozemok

162

2909 Brezno

474 4947/9

lesný pozemok

498

2909 Brezno

475 4947/10

lesný pozemok

26

2909 Brezno

476 4947/11

lesný pozemok

10

2909 Brezno

477 4947/12

lesný pozemok

13

2909 Brezno

478 4947/13

lesný pozemok

26

2909 Brezno

479 4947/15

lesný pozemok

511

2909 Brezno

480 4947/16

lesný pozemok

43

2909 Brezno

481 4947/17

lesný pozemok

11

2909 Brezno

482 4947/18

lesný pozemok

87

2909 Brezno

483 4947/21

lesný pozemok

189

2909 Brezno

484 4947/22

lesný pozemok

3747

2909 Brezno

485 5367/1

lesný pozemok

27

2909 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2421/4540800

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

486 5367/3

lesný pozemok

1365

2909 Brezno

487 5367/4

lesný pozemok

36

2909 Brezno

488 5385

lesný pozemok

175

2909 Brezno

489 5401/5

lesný pozemok

203

2909 Brezno

490 5402/2

lesný pozemok

691

2909 Brezno

491 5403/4

lesný pozemok

171

2909 Brezno

492 4948/1

trvalý trávny porast

22677

2910 Brezno

493 4948/4

trvalý trávny porast

16072

2910 Brezno

494 4948/5

trvalý trávny porast

231

2910 Brezno

495 5101

trvalý trávny porast

139

2910 Brezno

496 5399/5

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

497 5399/12

trvalý trávny porast

149

2910 Brezno

498 5399/26

trvalý trávny porast

15

2910 Brezno

499 5399/27

trvalý trávny porast

120

2910 Brezno

500 5399/28

trvalý trávny porast

7

2910 Brezno

501 5399/30

trvalý trávny porast

53

2910 Brezno

502 5399/31

trvalý trávny porast

1177

2910 Brezno

503 5399/32

trvalý trávny porast

1398

2910 Brezno

504 5399/33

trvalý trávny porast

681

2910 Brezno

505 5399/34

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

506 5399/35

trvalý trávny porast

344

2910 Brezno

507 5399/36

trvalý trávny porast

95

2910 Brezno

508 5399/37

trvalý trávny porast

66

2910 Brezno

509 5399/38

trvalý trávny porast

30

2910 Brezno

510 5399/39

trvalý trávny porast

34

2910 Brezno

511 5399/40

trvalý trávny porast

44

2910 Brezno

512 5404/3

trvalý trávny porast

1200

2910 Brezno

513 5404/5

trvalý trávny porast

158

2910 Brezno

514 5404/12

trvalý trávny porast

107

2910 Brezno

515 4948/1

trvalý trávny porast

22677

2910 Brezno

516 4948/4

trvalý trávny porast

16072

2910 Brezno

517 4948/5

trvalý trávny porast

231

2910 Brezno

518 5101

trvalý trávny porast

139

2910 Brezno

519 5399/5

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

520 5399/12

trvalý trávny porast

149

2910 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

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

142

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

520 5399/12

trvalý trávny porast

149

2910 Brezno

521 5399/26

trvalý trávny porast

15

2910 Brezno

522 5399/27

trvalý trávny porast

120

2910 Brezno

523 5399/28

trvalý trávny porast

7

2910 Brezno

524 5399/30

trvalý trávny porast

53

2910 Brezno

525 5399/31

trvalý trávny porast

1177

2910 Brezno

526 5399/32

trvalý trávny porast

1398

2910 Brezno

527 5399/33

trvalý trávny porast

681

2910 Brezno

528 5399/34

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

529 5399/35

trvalý trávny porast

344

2910 Brezno

530 5399/36

trvalý trávny porast

95

2910 Brezno

531 5399/37

trvalý trávny porast

66

2910 Brezno

532 5399/38

trvalý trávny porast

30

2910 Brezno

533 5399/39

trvalý trávny porast

34

2910 Brezno

534 5399/40

trvalý trávny porast

44

2910 Brezno

535 5404/3

trvalý trávny porast

1200

2910 Brezno

536 5404/5

trvalý trávny porast

158

2910 Brezno

537 5404/12

trvalý trávny porast

107

2910 Brezno

538 4948/1

trvalý trávny porast

22677

2910 Brezno

539 4948/4

trvalý trávny porast

16072

2910 Brezno

540 4948/5

trvalý trávny porast

231

2910 Brezno

541 5101

trvalý trávny porast

139

2910 Brezno

542 5399/5

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

543 5399/12

trvalý trávny porast

149

2910 Brezno

544 5399/26

trvalý trávny porast

15

2910 Brezno

545 5399/27

trvalý trávny porast

120

2910 Brezno

546 5399/28

trvalý trávny porast

7

2910 Brezno

547 5399/30

trvalý trávny porast

53

2910 Brezno

548 5399/31

trvalý trávny porast

1177

2910 Brezno

549 5399/32

trvalý trávny porast

1398

2910 Brezno

550 5399/33

trvalý trávny porast

681

2910 Brezno

551 5399/34

trvalý trávny porast

105

2910 Brezno

552 5399/35

trvalý trávny porast

344

2910 Brezno

553 5399/36

trvalý trávny porast

95

2910 Brezno

554 5399/37

trvalý trávny porast

66

2910 Brezno

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

nad
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555 5399/38

trvalý trávny porast

30

2910 Brezno

556 5399/39

trvalý trávny porast

34

2910 Brezno

557 5399/40

trvalý trávny porast

44

2910 Brezno

558 5404/3

trvalý trávny porast

1200

2910 Brezno

559 5404/5

trvalý trávny porast

158

2910 Brezno

560 5404/12

trvalý trávny porast

107

2910 Brezno

561 5397

trvalý trávny porast

1977

3019 Brezno

562 5397

trvalý trávny porast

1977

3019 Brezno

563 5397

trvalý trávny porast

1977

3019 Brezno

564 5398

lesný pozemok

3917

3020 Brezno

565 5398

lesný pozemok

3917

3020 Brezno

566 5398

lesný pozemok

3917

3020 Brezno

567 5399/4

trvalý trávny porast

131

3021 Brezno

568 5399/4

trvalý trávny porast

131

3021 Brezno

569 5399/4

trvalý trávny porast

131

3021 Brezno

570 5399/11

trvalý trávny porast

114

3022 Brezno

571 5399/13

trvalý trávny porast

59

3022 Brezno

572 5399/41

trvalý trávny porast

855

3022 Brezno

573 5399/42

trvalý trávny porast

381

3022 Brezno

574 5399/43

trvalý trávny porast

16

3022 Brezno

575 5399/44

trvalý trávny porast

592

3022 Brezno

576 5404/1

trvalý trávny porast

141

3022 Brezno

577 5404/2

trvalý trávny porast

3296

3022 Brezno

578 5404/7

trvalý trávny porast

666

3022 Brezno

579 5404/8

trvalý trávny porast

73

3022 Brezno

580 5404/9

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

581 5404/10

trvalý trávny porast

538

3022 Brezno

582 5404/11

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

583 5405/1

trvalý trávny porast

2314

3022 Brezno

584 5405/2

trvalý trávny porast

17

3022 Brezno

585 5405/3

trvalý trávny porast

296

3022 Brezno

586 5405/4

trvalý trávny porast

270

3022 Brezno

587 5405/5

trvalý trávny porast

702

3022 Brezno

588 5399/11

trvalý trávny porast

114

3022 Brezno

589 5399/13

trvalý trávny porast

59

3022 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

2421/4540800

1,00 €

1390/6811200

1,00 €

1011/9081600

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
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590 5399/41

trvalý trávny porast

855

3022 Brezno

591 5399/42

trvalý trávny porast

381

3022 Brezno

592 5399/43

trvalý trávny porast

16

3022 Brezno

593 5399/44

trvalý trávny porast

592

3022 Brezno

594 5404/1

trvalý trávny porast

141

3022 Brezno

595 5404/2

trvalý trávny porast

3296

3022 Brezno

596 5404/7

trvalý trávny porast

666

3022 Brezno

597 5404/8

trvalý trávny porast

73

3022 Brezno

598 5404/9

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

599 5404/10

trvalý trávny porast

538

3022 Brezno

600 5404/11

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

601 5405/1

trvalý trávny porast

2314

3022 Brezno

602 5405/2

trvalý trávny porast

17

3022 Brezno

603 5405/3

trvalý trávny porast

296

3022 Brezno

604 5405/4

trvalý trávny porast

270

3022 Brezno

605 5405/5

trvalý trávny porast

702

3022 Brezno

606 5399/11

trvalý trávny porast

114

3022 Brezno

607 5399/13

trvalý trávny porast

59

3022 Brezno

608 5399/41

trvalý trávny porast

855

3022 Brezno

609 5399/42

trvalý trávny porast

381

3022 Brezno

610 5399/43

trvalý trávny porast

16

3022 Brezno

611 5399/44

trvalý trávny porast

592

3022 Brezno

612 5404/1

trvalý trávny porast

141

3022 Brezno

613 5404/2

trvalý trávny porast

3296

3022 Brezno

614 5404/7

trvalý trávny porast

666

3022 Brezno

615 5404/8

trvalý trávny porast

73

3022 Brezno

616 5404/9

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

617 5404/10

trvalý trávny porast

538

3022 Brezno

618 5404/11

trvalý trávny porast

19

3022 Brezno

619 5405/1

trvalý trávny porast

2314

3022 Brezno

620 5405/2

trvalý trávny porast

17

3022 Brezno

621 5405/3

trvalý trávny porast

296

3022 Brezno

622 5405/4

trvalý trávny porast

270

3022 Brezno

623 5405/5

trvalý trávny porast

702

3022 Brezno

624 5403/7

lesný pozemok

42

3023 Brezno

Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka

nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka

Deň vydania: 07.04.2021
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
3844/6997120

1,00 €

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

145

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

624 5403/7

lesný pozemok

42

3023 Brezno

625 5403/13

lesný pozemok

1534

3023 Brezno

626 5403/14

lesný pozemok

1886

3023 Brezno

627 5403/23

lesný pozemok

175

3023 Brezno

628 5403/7

lesný pozemok

42

3023 Brezno

629 5403/13

lesný pozemok

1534

3023 Brezno

630 5403/14

lesný pozemok

1886

3023 Brezno

631 5403/23

lesný pozemok

175

3023 Brezno

632 5403/7

lesný pozemok

42

3023 Brezno

633 5403/13

lesný pozemok

1534

3023 Brezno

634 5403/14

lesný pozemok

1886

3023 Brezno

635 5403/23

lesný pozemok

175

3023 Brezno

636 613/2

orná pôda

19

3315 Brezno

637 616

orná pôda

293

3315 Brezno

638 683/3

trvalý trávny porast

868

3325 Brezno

·
·

Výmera
m2

Druh pozemku
zastavaná
nádvorie

639 458

plocha

a

952

v

LV

Okres Obec

1563 Brezno

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

3844/6997120

1,00 €

2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
2181/10495680 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1550/13994240 1,00 €
1/16

1,00 €

1/16

5,00 €

1/16

2,00 €

Závadka
Hronom

Kat. územie
nad Závadka
Hronom

nad

Spoluvl.
podiel

Súp. hodnota
Eurách

107/175600

2,00 €

v

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Stavba
Súpisné
P.č.
číslo

Číslo
parcely

Popis stavby

Ulica LV

640 197

458

Poľnohosp.
budova

-

·
·

Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom
nad Závadka
Hronom

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Pozemok
Číslo
P.č.
parcely

·
·

Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom
Závadka
Hronom

Deň vydania: 07.04.2021

Okres Obec

1113 Brezno

Závadka
Hronom

Kat. územie
nad Závadka
Hronom

nad

Spoluvl.
podiel

Súp. hodnota
Eurách

107/175600

50,00 €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Pozemok
P.č. Číslo parcely
641 6739/ 1
642 6740/ 1
643 6758/127
644 6780/ 1
645 6781/ 1
646 6782/ 1
647 6783/ 5
648 6785/ 1
649 6786/ 3

Druh pozemku
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast

Výmera v m2
2514
2586
33
510
327
171
516
1151
1115

LV
2196
2196
2196
2196
2196
2196
2196
2196
2196

Okres
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno

Obec
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

Kat. územie
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

Spoluvl. podiel
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Súp. hodnota v Eurách
174,00 €
179,00 €
1,00 €
36,00 €
23,00 €
12,00 €
7,00 €
80,00 €
15,00 €
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650
651
652
653
654

6787/ 2
6787/ 4
6788/ 4
6788/ 5
6793

·
·

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie
2320
2323
212
100
5798

2196
2196
2196
2196
2196

Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno

Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka

Deň vydania: 07.04.2021
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

32,00 €
32,00 €
3,00 €
2,00 €
402,00 €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Advisors k. s.
správca

K015795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 68, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/345/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/345/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, správca dlžníka Marek Bosák, nar. 7.5.1987, trvale bytom Močiar 68, 969 82 Podhorie,
obchodné meno – Marek Bosák, s miestom podnikania Močiar 68, 969 82 Močiar, IČO: 44905009, týmto v zmysle
ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového
konania na predaj nasledovný súbor majetku:
osobné motorové vozidlo Škoda 120 L
evidenčné číslo: bez evidenčného čísla
VIN: TMB12M00LH3420754
Druh karosérie AA sedan
Farba: biela
Spoluvlastnícky podiel: v celosti
Súpisová hodnota: 100,- EUR

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

hnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo;
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·

oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

·

lehota na predkladanie ponúk je do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;

·

záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu
IBAN: SK73 0200 0000 0007 0544 5392, VS 23452020, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;

·

náklady súvisiace s predajom majetku hradí záujemca;

·

doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;

·

v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;

·

otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa;

·

výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Ján Čipka, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa s označením „Ponukové konanie KONKURZ2OdK/345/2020-neotvárať“.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Hnúšti, dňa 31. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K015796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povrazník 1351/16, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/320/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
v konkurznej veci dlžníka Martin Lalík, nar. 06.12.1988, bytom Povrazník 1351/16, 969 01 Banská Štiavnica, ktorá
vec je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/320/2020, týmto v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 3. kolo ponukového
konania na nasledovný majetok dlžníka:
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1. súpisová zložka majetku - osobné motorové vozidlo
zn. FIAT MAREA WEEKEND, 185/BXN1A/22
EČV: BS 127 AL
VIN: ZFA18500000339299
Druh karosérie: AC kombi
Farba: Modrá metalíza tmavá
Dôvod zaradenia do súpis: Súčinnosť dlžníka a tretej osoby
Odhadovaná hodnota: 100,-€
Stav: Nepojazdné

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/320/2020 – NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

a. navrhovanú kúpnu cenu;
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy;
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie osobného motorového vozidla zn. FIAT MAREA WEEKEND, VIN: ZFA18500000339299,
EČV: BS 127 AL“);
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „FIAT MAREA WEEKEND“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K015797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 2/2021
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:

Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792
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Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“

sídlo:

Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

IČO:

31642 314

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 314/S

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 16.07.2018, uverejneným v Obchodnom
vestníku MS SR č. 140/2018 pod značkou záznamu K052746 dňa 23.07.2018, v právnej veci povolenej
reštrukturalizácie dlžníka: Kúpele Brusno a.s., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej
ako „Úpadca“) súd zastavil reštrukturalizačné konanie Úpadcu, začal konkurzné konanie na majetok Úpadcu,
vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil JUDr. Richarda Kontu, so sídlom
kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaným v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti
SR pod č. S 1782 (ďalej len „Pôvodný správca“).
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 02.05.2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku MS SR č. 90/2019 pod značkou záznamu K039441 dňa 13.05.2019, súd odvolal Pôvodného správcu
a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so
sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti
SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“).
Veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) na zasadnutí konanom dňa 29.01.2021 udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku (nižšie
špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu ako majetok tretej
osoby zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu (zverejnenie v Obchodnom
vestníku MS SR č. 90/2020 pod značkou záznamu K037855 dňa 13.05.2020, pod súpisovou položkou majetku
por. č. 3180 a por. č. 3181, v znení výmazu spornej poznámky zverejnenej v Obchodnom vestníku MS SR č.
232/2020 pod značkou záznamu K087027 dňa 02.12.2020), a to prostredníctvom dražby organizovanej Správcom
v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok
uvedených v záväznom pokyne. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu bola zverejnená
v Obchodnom vestníku MS SR č. 26/2021 pod značkou záznamu K006465 dňa 09.02.2021.
Správca je oprávnený Predmet dražby speňažiť v súlade s ustanovením § 78 ods. 6 ZKR, s poukazom na
uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 23.11.2020, zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 229/2020 pod značkou záznamu K085724 dňa 27.11.2020, ktorým súd osvedčil, že tretej
osobe (aktuálny vlastník Predmetu dražby podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva) márne uplynula lehota na
podanie vylučovacej žaloby voči Správcovi Úpadcu v zmysle ustanovenia § 78 ods. 4 ZKR, ktorou by sa tretia
osoba domáhala vylúčenia Predmetu dražby zo súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu,
v dôsledku čoho je zahrnutie Predmetu dražbu do súpisu nesporné a Správca je oprávnený Predmet dražby
speňažiť v súlade s § 78 ods. 6 ZKR.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Daniely Vozárovej, so sídlom Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
Dátum dražby:

10.05.2021 (t.j. pondelok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:

09:45 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:

09:55 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Prvé kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako
súbor majetku:
1. POZEMOK parcely registra „E“, parc. č. 652/12 o výmere: 339 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
zápis na LV č. 2815, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie: Brusno, obec: BRUSNO, okres: Banská Bystrica, štát: SR; majetok zapísaný
v katastri nehnuteľností vo vlastníctve tretej osoby: WORLD SOFTWARE, s.r.o., so sídlom
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, IČO: 47 250 275; o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
2. POZEMOK parcely registra „E“, parc. č. 652/13 o výmere: 450 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
zápis na LV č. 2815, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie: Brusno, obec: BRUSNO, okres: Banská Bystrica, štát: SR; majetok zapísaný
v katastri nehnuteľností vo vlastníctve tretej osoby: WORLD SOFTWARE, s.r.o., so sídlom
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, IČO: 47 250 275; o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 1/1
(ďalej pozemok pod č. 1 a č. 2 spolu ako „Predmet dražby“).
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Analýza polohy nehnuteľností: Hodnotené pozemky sú umiestnené v okrajovej časti obce, v zastavanom území
obce v časti územia kúpeľov Brusno, dosah k základným obchodom a službám v centre Brusna v dosahu do 20
min. chôdzou. Územie so zástavbou prevádzkových objektov určených pre poskytovanie služieb v rámci
kúpeľníctva a relaxu, v čase miestneho šetrenia bez užívania. Hodnotené pozemky sú súčasťou prístupových
a obslužných príjazdových komunikácií, v blízkosti hlavnej stavby kúpeľov Kúpeľného domu Poľana.
Analýza využitia nehnuteľnosti: Využitie hodnotených pozemkov je výrazne obmedzené z dôvodu ich tvaru,
funkčného zaradenia (súčasť okrajovej časti cesty a obslužnej komunikácie). Funkčné využitie výrazne
obmedzené.
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Riziká vyplývajúce z právnych vzťahov – ťarchy:
bez zápisu, pozemky registra „E“. Žiadne iné prípadné riziká, okrem uvedených, spojené s využívaním
nehnuteľnosti neboli zistené.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 2815 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby je uvedená nasledovná
poznámka: „Nehnuteľnosti - pozemok reg. 'E' s parc. č. 652/12 a pozemok reg. 'E' s parc. č. 652/13 sú zapísané
do súpisu majetku podstát úpadcu Kúpele Brusno a.s., 'v konkurze', so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO:
31642314 vedenom v konkurznom konaní sp. zn. 1R/5/2014. Oprávnenie previesť, prenajať, zriadiť právo k
cudzej veci alebo inak zmenšiť hodnotu alebo likviditu nehnuteľností prináleží výlučne I&R KONKURZY A
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36865265, správcovi úpadcu Kúpele Brusno
a.s. - čz 277/2020.”
Na príslušnom liste vlastníctva č. 2815 v časti C Ťarchy je uvedené: Bez zápisu.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Predmet dražby prechádza na vydražiteľa bez zapísanej poznámky (v časti B.), ktorá bude z listu vlastníctva pri
zápise vlastníckeho práva vydražiteľa záznamom do katastra nehnuteľností pri Predmete dražby, vymazaná.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 80/2021 zo dňa 26.03.2021 vyhotoveným Ing.
Jarmilou Šinkovičovou, ul. Komenského 14419/18C, 974 01 Banská Bystrica, znalcom zapísaným
v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, v
odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 913374:
13.900,- EUR (slovom: trinásťtisícdeväťsto eur)
Najnižšie podanie:
13.900,- EUR (slovom: trinásťtisícdeväťsto eur)
Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
4.170,- EUR (slovom: štyritisícstosedemdesiat eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 0200
0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022021), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby
(nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia
dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022021), dokladom o
úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že
ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu).
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
sumu 6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022021), s označením čísla dražby,
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 19.04.2021 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese
Ondrejská 360/1, v obci Brusno;
Termín č. 2: 26.04.2021 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese
Ondrejská 360/1, v obci Brusno.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
zilina@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby 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;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. 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 organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.
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.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Daniela Vozárová, so sídlom Notárskeho úradu Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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 (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby 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.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Bratislave dňa 31.03.2021
Za navrhovateľa a organizátora dražby:

______________________________
JUDr. Simon Manduch
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K015798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Drahoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1988
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/530/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/530/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 1
TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52616452 značka správcu
S1969 správca konkurznej podstaty dlžníka Drahoslav Oláh, nar. 02.07.1988, trvale bytom Úzka 378/4, 992 01
Modrý Kameň, podnikajúci pod obchodným menom: Drahoslav Oláh, 96 Malé Zlievce, 991 20 Malé Zlievce,
IČO: 43328385, konanie vedené na OS BB č. k. 4OdK/530/2020, v zmysle § 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, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
Por. č.
veci
výroby
1.
ŠKODA FELICIA
1998
Spolu súpisová hodnota

stav
miesto
kde
VIN č.
Evidenčn č.
opotrebovanosti
nachádza
Používané
TMBEFF613X0110848 VK205BC Modrý Kameň
300,00,- €

sa

vec

hodnota v €
300,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou
súpisovou zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK84 8330 0000
0022 0183 4270, VS: 45302020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Olah“. 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:
TPS Trustees k. s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/530/2020 – záväzná ponuka VPK č. 1“
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
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
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,
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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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. Víťaz VPK znáša všetky dodatočné náklady s evidenciou vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, ako
aj všetky náklady súvisiace s podpisom kúpnej zmluvy.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu kúpnej zmluvy. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
12. 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 kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees k. s., správca

K015799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grün Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5938/66, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/49/2017 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/49/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Vojtech Grün, nar.: 20.01.1956, bytom:
Sládkovičova 5938/66, 974 05 Banská Bystrica (Uznesenie sp. zn. 2OdK/49/2017 zo dňa 15.06.2017, konkurz
vyhlásený dňa 22.06.2017 v OV č. 119/2017), týmto aktualizuje súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený
dňa 18.08.2017 v OV č. 159/2017 a dňa 12.10.2020 v OV č. 196/2020 čo do súpisovej hodnoty a to nasledovne:
okres:

obec:

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

k.ú.

LV

druh
pozemku

parcelné č. výmera podiel

Uľanka 148 orná pôda

CKN 358

Uľanka

EKN 580/1 1038

orná pôda

983

1/2
5/25

hodnota
3810 €

dátum
zápisu
9.8.2017

20,66 €

9.8.2017

1,07 €

9.8.2017

80,63 €

9.8.2017

Uľanka 227 orná pôda

EKN 580/2 54

Uľanka

orná pôda

EKN 581

4052

Uľanka 315

lesné
pozemky

EKN 423

8978

60120210/2431528663 22,20 €

9.8.2017

EKN 507

4830

24/96

9.8.2017

Uľanka 329 TTP
lesné
pozemky
lesné
Uľanka 342
pozemky
lesné
Uľanka 343
pozemky
Uľanka 341

5/25
5/25

21,13 €

EKN 528/1 192329 60120210/2431528663 475,54 € 9.8.2017
EKN 528/2 38470

60120210/2431528663 95,12 €

EKN 528/3 95060

60120210/2431528663 235,04 € 9.8.2017

Uľanka 369 TTP

EKN 596/3 2335

219494037/6145833331 1,46 €

9.8.2017

Uľanka 370 TTP

EKN 596/4 1535

219494037/6145833331 0,96 €

9.8.2017

Uľanka 371 TTP

EKN 599/1 518

219494037/6145833331 0,32 €

9.8.2017

Uľanka 372 TTP

EKN 599/3 1172

219494037/6145833331 0,73 €

9.8.2017

Uľanka 373 TTP

EKN 599/4 4515

219494037/6145833331 2,82 €

9.8.2017

Uľanka 374 TTP

EKN 599/5 16

219494037/6145833331 0,01 €

9.8.2017

Uľanka 375 TTP

EKN 599/6 2588

219494037/6145833331 1,62 €

9.8.2017

Uľanka 376 TTP

EKN 599/7 307

219494037/6145833331 0,19 €

9.8.2017

Uľanka 377 TTP

EKN 603

2480

219494037/6145833331 1,55 €

9.8.2017

Uľanka 385 orná pôda

EKN 663

475

1890/5760

Uľanka 397 TTP

EKN 715/1 37953

219494037/6145833331

Uľanka 399 TTP
lesné
Uľanka 410 pozemky
lesné
Uľanka 425 pozemky

EKN 726

15107

219494037/6145833331

EKN 746

12647

60120210/2431528663

EKN 791

3400

1/4

Uľanka 433 TTP

EKN 804

2507

219494037/6145833331

15,51 €
23,72 €
9,44 €
31,27 €
85,00 €
1,57 €

9.8.2017

9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017

dôvod zápisu
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
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ods.1
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ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
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Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
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Uľanka 434 TTP

EKN 805/1 513

219494037/6145833331

Uľanka 436 TTP

EKN 805/3 71

219494037/6145833331

Uľanka 435 TTP
lesné
Uľanka 442 pozemky

EKN 805/2 16909

219494037/6145833331

EKN 823

62200

60120210/2431528663

Uľanka 443 TTP

EKN 824

32434

219494037/6145833331

Uľanka 444 TTP

EKN 831/1 800

219494037/6145833331

Uľanka 445 TTP

EKN 831/3 413

219494037/6145833331

Uľanka 448 TTP

EKN 848

119128 219494037/6145833331

Uľanka 452 TTP

EKN 859

103729 219494037/6145833331
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0,32 €
0,04 €
10,57 €
153,79 €
20,27 €
0,50 €
0,26 €
74,45 €
64,83 €
5
€

Spolu hodnota:

9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017
9.8.2017

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

262,59

JUDr. Andrea Balážková, PhD. – správca konkurznej podstaty

K015800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská ulica 308 / 5, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/55/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/55/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
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Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom Mlynská ulica 308/5, 976 11 Selce, oznamujem, že bol na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 4OdK/55/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 60/2021 z 29.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca JUDr. Richard Konta.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom Mlynská ulica 308/5, 976 11 Selce, our duty is to inform you, that
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/55/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 60/2021 dated
29.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Richard Konta 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
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
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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 onl by
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.

JUDr. Richard Konta, správca / trustee
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K015801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská ulica 308 / 5, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/55/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom Mlynská ulica 308/5, 976 11 Selce, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.03.2021, sp.zn.: 4OdK/55/2021
vyhlásený konkurz, oznamujem, 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 JUDr. Richard
Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, 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:
spravca@konta.sk.

JUDr, Richard Konta, správca

K015802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská ulica 308 / 5, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/55/2021 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom Mlynská ulica 308/5, 976 11
Selce, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK60 1100 0000 0029 4501 8655.
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.
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Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Richard Konta, správca

K015803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hermáneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

5.

finančné prostriedky v sume 242,86 EUR

Dôvod zápisu:

nespotrebovaný preddavok predbežného správcu

Deň zápisu:

30.03.2021

Súpisová hodnota:

242,86 EUR

Zabezpečovacie právo:

žiadne

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K015804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
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Pozemky
Druh pozemku

Výmera v m2 LV č.

Štát,
obec,
územie

katastrálne Spoluvl.
podiel

318

SR, Banská Bystrica, Senica

Hodnota v EUR

zastavaná plocha a nádvorie
C-KN 577/1
Typ súpisovej zložky:
Popis
Parc. číslo
stavby

201

1/4

4 250,00,-

Stavba
Súp. č.

LV č.

Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. Spoluvl.
ú.
podiel

Hodnota v EUR

577/ 1

Rodinný dom 4306

939

SR, Banská Bystrica, Na Hrbe, 9, Senica

1/8

1 250,00,-

577/ 1

Rodinný dom 4306

939

SR, Banská Bystrica, Na Hrbe, 9, Senica

1/4

2 500,00,-

Poznámka: Podľa vlastného šetrenia správca zistil, že uvedený majetok má nižšiu hodnotu ako je nepostihnuteľná
hodnota obydlia.
Ustanovenie § 167o ods. 2 zákona 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „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.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

31.03.2021
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
Správca

K015805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Profi Golf, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Richard Lukáč, správca majetku úpadcu Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká
Lomnica, Slovenská republika, IČO: 36 484 601, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, spisová
značka 2K/22/2019, týmto v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje druhé (2.) kolo
ponukového konania na spoločné speňaženie súpisových zložiek patriacich ku dňu 27.10.2020 do súpisu
všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku SR zo dňa 30.03.2020 (K027949), a to
konkrétne súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 2, 3, 4, 5, 6 a 8, spolu ako súbor hnuteľných vecí
(ďalej aj „súbor hnuteľných vecí resp. predmet speňaženia“).
Súbor hnuteľných vecí ako celok bude odpredaný na základe Kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci
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uskutočneného ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude
obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Detailné podmienky druhého (2.) kola ponukového konania:
- podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100 % navrhovanej
kúpnej ceny (odplaty za kúpu súboru hnuteľných vecí) v mene EUR za predmety speňaženia, ktorá sa
použije na započítanie kúpnej ceny (odplaty za kúpu súboru hnuteľných vecí) v prípade akceptovania ponuky
záujemcu príslušným orgánom, pričom zábezpeka vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny (odplaty za kúpu
súboru hnuteľných vecí) musí byť pripísaná na správcovský účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.,
IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do ponukového konania. Rozhodujúcim je deň pripísania zábezpeky v prospech účtu správcu.
V správe pre prijímateľa záujemca uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Zábezpeka sa
považuje za zloženú pripísaním na účet správcu, inak sa na zloženie zábezpeky neprihliada. Záujemca nemá
nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil na správcovský účet úpadcu, a to za dobu od
zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia záujemcovi, resp. započítania na cenu za nadobudnutie
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania;
- správca vráti bez zbytočného odkladu neúspešným záujemcom zloženú zábezpeku na účet, ktorého číslo uvedú
v zaslanej záväznej ponuke, v prípade, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; ak dôjde z dôvodu
neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny za predmet speňaženia k odmietnutiu ponuky príslušným orgánom
alebo správcom; alebo ak dôjde k zrušeniu ponukového konania správcom;
- informáciu o príslušnom kole ponukového konania bezodkladne správca zverejní v Obchodnom vestníku SR,
a to uvedením informácií o konaní príslušného kola ponukového konania;
- lehota na predkladanie ponúk je desať (10) dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania zverejnením v
Obchodnom vestníku SR;
- nakoľko sa v prvom (1.) kole verejného ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca, správca v súlade s
udeleným záväzným pokynom organizuje druhé (2.) kolo verejného ponukového konania, kde úspešným
záujemcom sa stane ten záujemca, ktorý predloží ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou za súbor
predmetu speňaženia (odplatou za kúpu súboru hnuteľných vecí);
- záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením osobne do podateľne
správcu každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je
možné odpustiť. Záväzná ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme,
nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, emailom alebo iným
podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami
sa neprihliada;
- záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná, musí obsahovať
doklad o úhrade 100 % zábezpeky, predloženie cenovej ponuky záujemcu za odplatný prevod - za kúpu
súboru hnuteľného majetku, tak ako je zverejnený v Obchodnom vestníku SR, a nasledovné údaje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby záujemcu,
presná adresa sídla spoločnosti, resp. trvalé bydlisko fyzickej osoby,
IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN,
emailová adresa,
telefónne číslo,
originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 90 dní, u fyzických
osôb fotokópia občianskeho preukazu nie staršia ako 90 dní;

- záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu súboru hnuteľného majetku predmetu speňaženia ako celku, pričom sa kúpna cena sa uvádza v mene EUR;
- záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky;
- obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať resp. doručiť na adresu správcu: JUDr. Richard
Lukáč, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, k spisovej značke 2K/22/2019 a na prednej
strane obálky je nutné uviesť výrazným písmom „Ponukové konanie – súbor hnuteľných vecí II. – Profi Golf,
s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“;
- uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné;
- na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa týchto podmienok alebo bude do kancelárie
správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní prihliadať nebude;
- záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať
späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania, pričom každý záujemca je oprávnený
zaslať do ponukového konania iba jednu ponuku;
- správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť príslušné ponukové konanie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk
Príslušné kolo ponukového konania správca vyhodnotí v kancelárii správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01
Košice, Slovenská republika, do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Otvárania obálok je oprávnený sa zúčastniť príslušný orgán. Okrem osôb uvedených v tomto bode a osôb
poverených správcom sa otvárania obálok nesmie zúčastniť žiadna iná osoba.
Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania ustanoveným správcom rozhoduje najvyššia
ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia ako celok. V ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý
v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu cenu za predmet speňaženia a jeho ponuka bude schválená zo strany
príslušného orgánu.
Príslušný orgán a správca si vyhradzujú právo posúdiť a odmietnuť výšku navrhovanej kúpnej ceny
každého záujemcu, ktorý predloží ponuku v ponukovom konaní na speňaženie predmetu speňaženia, pričom
príslušný orgán udeľuje správcovi:
A) záväzný pokyn na uzatvorenie Kúpnej zmluvy so záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, alebo
B) stanovisko odmietajúce ponuku/ponuky z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny za predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a po tom, čo príslušný orgán udelil správcovi záväzný
pokyn na uzatvorenie Kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, správca
vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy pod splnením podmienky, že navrhovaná cena (odplata za kúpu
súboru hnuteľných vecí) bola v celom rozsahu uhradená na správcovský účet úpadcu vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX, najneskôr do konca lehoty
na predkladanie ponúk v príslušnom kole verejného ponukového konania. Kúpna zmluva nenadobudne
účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti
uhradená kúpna cena (odplata za kúpu súboru hnuteľných vecí).
Ak úspešný záujemca cenu (odplatu za kúpu súboru hnuteľných vecí) nezaplatí v súlade s podmienkami
uvedenými vyššie alebo neuzavrie Kúpnu zmluvu vo vzťahu k predmetu speňaženia ako celku do
tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy víťaznému záujemcovi, na víťaznú
ponuku sa neprihliada a zábezpeka zložená víťazným záujemcom v celom rozsahu prepadne pomerne v
prospech príslušných podstát.

JUDr. Richard Lukáč, správca
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K015806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Laci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 543, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/25/2021 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Dušan Laci, nar. 15.07.1978, trvale bytom 082 63 Jarovnice 543 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/25/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených
pohľadávok. Predmetný účet je vedený v SLSP, a.s., č. účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac
10 000 Eur, k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Daniel Fink, správca

K015807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skrabské 186, 094 33 Skrabské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Mária Kroková, nar. 05.03.1969, trvale bytom: Skrabské
186, 0864 33 Skrabské, sp. zn.: 2OdK/25/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa
konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K015808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milota Mirgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačkov 176, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Milota Mirgová, nar. 21.11.1961, trvale bytom: Kolačkov
176, 065 11 Nová Ľubovňa, sp. zn.: 3OdK/29/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa
konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca
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K015809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valos Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov spisová značka 4OdK/311/2020-18 zo dňa 30.12.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 3/2021 zo dňa 07.01.2021 pod podaním K000418, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ľubomír Valos, nar. 04.11.1966, trvale bytom 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“). Do funkcie správcu bola
ustanovená Ing. Marta Prigancová, správca, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce.
A) Všeobecná časť:
Správca postupoval pri preskúmaní pomerov dlžníka s odbornou starostlivosťou, vychádzal zo Zoznamu
aktuálneho majetku, Zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, zo
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, a inými údajmi získanými vlastným šetrením.
V súlade s ustanovením § 167n odsek 1 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku OV 40/2021 zo dňa
01.03.2021 pod podaním K010253 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a
zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty.Správca zistil a speňažil nasledovný majetok dlžníka:
B) Súpis všeobecnej podstaty a doplnenia k nemu boli publikované v:
- OV 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod podaním K001483
- OV 25/2021 zo dňa 08.02.2021 pod podaním K006236
Súpisová zložka poradové číslo 1: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu pripísaný na konkurzný účet vo VÚB, a.s., č.ú. SK5102000000003490184159 dňa
22.01.2021. Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur (Potvrdenie o zrealizovaní transakcie č. 147421-202101 zo dňa
22.01.2021). Speňaženie: 500,00 Eur.
Súpisová zložka poradové číslo 2: Iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: Deponovaná mzda ku dňu vyhlásenia konkurzu vo výške 378,02 Eur pripísaná na
konkurzný účet vo VÚB, a.s., č.ú. SK5102000000003490184159 dňa 24.08.2020 (Potvrdenie o zrealizovaní
transakcie č. 2021-02-01/O0 zo dňa 02.02.2021) Speňaženie: 378,02 Eur
Zhrnutie speňaženia majetku dlžníka:
Súpisová zložka
Poradové
číslo
1
2
SPOLU:
CELKOM bez preddavku:

Súpisová
v EUR

hodnota Speňaženie
v Eur

500,00
378,02
878,02
378,02

500,00
378,02
878,02
378,02

Percento
speňaženia
100,00
100,00
100,00
100,00

C) Náklady speňaženia všeobecnej podstaty
Veriteľ

Právny dôvod - doklad

Dátum
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Ing.
Prigancová
Ing.
Prigancová
Ing.
Prigancová
Ing.
Prigancová

Marta Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom funkcie správcu
22.01.2021
Marta Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 24.03.2021
665/2005 Z. z. počítané od 08.01.2021 do 19.03.2021
Marta Odmena správcu zo speňaženia: Základ pre výpočet odmeny: 378,02 Eur ((§ 20 ods. 4, § 20 ods. 1,
písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: zo sumy 378,02 Eur = 4,80+45,00+7,20.Eur);
24.03.2021
Marta Tlač a kopírovanie listín do spisu: 1 strana = 27x0,11 Eur/kus = 2,97 Eur; 2 strany = 48x0,22 Eur/kus 24.03.2021
=10,56 Eur
Poštovné - Podací lístok RE801261579SK
21.01.2021
Slovenská pošta Poštovné - Podací lístok RE801236530SK
01.02.2021
Poštovné – záloha na poštovné – oznam dlžníkovi
x
Slovenská pošta Poštovné spolu:
24.03.2021
OFFICE DEPOT Faktúra č. FDS5520000464 zo dňa 09.01.2020, 10% zo sumy 42,61 Eur = 3,69 Eur
s.r.o. Bratislava
24.03.2021
Okresný
súd Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb., Položka 5, písm. c) – súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku
Prešov
zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, zo speňaženia 378,02 Eur = 24.03.2021
0,76 Eur, §7a, písm.c) zaokr. = 0,50 Eur.
CELKOM:
CELKOM (bez paušálnej odmeny na preddavok):

500,00
90,00

57,00
13,53
2,30
2,30
2,30
9,25
4,26
0,50
674,54
174,54

D) Celková suma výťažkov a nákladov speňaženia zahrnutých do konečného rozvrhu
Speňaženie všeobecnej podstaty v Eur: 378,02 Eur
Náklady speňaženia všeobecnej podstaty: 174,54 Eur
Výťažok speňaženia určený na rozvrh v Eur: 203,48 Eur
E) Návrh rozvrhu výťažku speňaženia
V konkurze si prihlásil pohľadávku jeden veriteľ.
Prehľad prihlásených a zistených pohľadávok
Veriteľ

Číslo pohľadávky Prihlásená
Eur
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 1
8 007,45
35807598
CELKOM:
8 007,45

pohľadávka v Zistená
Eur
8 007,45

pohľadávka v

8 007,45

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia:
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi sa považuje podľa § 166b ods.1, písm. a) ZKR 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 v
spojení podľa § 166b ods.1, písm. b) ZKR 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.
Upravená výška zistených pohľadávok na uspokojenie:
Veriteľ

Číslo
pohľadávky

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 1
Bratislava, IČO: 35807598
CELKOM:

Zistená pohľadávka Istina
v Eur
Eur

v § 166b
ods.1, Upravená pohľadávka
písm. a) ZKR
v Eur

8 007,45

1 067,00

53,35

1 120,35

8 007,45

1 067,00

53,35

1 120,35

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Veriteľ
Číslo pohľadávky Upravená pohľadávka v Eur
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 1
1 120,35
35807598
CELKOM:
1 120,35
Podiel výťažku na výške zistených pohľadávok v %:

Rozvrh výťažku v Eur
203,48
203,48
18,16
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V prípade súhlasu s predloženým Návrhom žiadam o oznámenie variabilného symbolu a čísla bankového účtu v
tvare IBAN, na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku, v lehote 15 dní od zverejnenia Návrhu
v Obchodnom vestníku. Podľa ustanovenia § 167u ods. 3 ZKR plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet a lebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto
plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz. (Ing. Marta Priganová, správca)

K015810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kočan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daletice 32, 082 63 Daletice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/305/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/305/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Jaroslava Oravcová, sídlo kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jozef Kočan, nar. 22.04.1970, Daletice 32, 082 63 Daletice , konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Prešov. sp.zn. 3OdK/305/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods.1, § 167p ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej ZKR/ vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného
majetku vo vlastníctve dlžníka :
1. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku vo vlastníctve dlžníka, súpisové zložky majetku č.
1 až č.10 spolu v súpisovej hodnote 5.522 €, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.02.2021
(ďalej všetky vyššie uvedené súpisové zložky majetku ako súbor nehnuteľností spolu aj ako „Predmet
speňažovania“).

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň). Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre 1.kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty
predmetu ponukového konania.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní:
- zasielať poštou na adresu kancelárie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01
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Vranov n.T.
- osobne doručiť do podateľne kancelárie správcu JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov n.T.
- alebo do elektronickej schránky správcu
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie + číslo účtu a fotokópia občianskeho preukazu; alebo identifikačné údaje
záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za
spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
b. zahraničná právnicka osoba aj originál ( kópiu výpisu z príslušného registračného súdu) orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
c. označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu s
uvedením záväznej ponúkanej ceny;
d. doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený
v SLSP a.s. č.ú. IBAN: SK90 0900 0000 0051 6515 3905, ako variabilný symbol je potrebné
uviesť : 033052020 doklad (originál, resp. jeho fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí
mať formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom ústave.
Záloha musí byť v celej výške pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do 24:00 hod. nasledujúceho
pracovného dňa po dni ukončenia lehoty na podávanie ponúk;
Náklady spojené s prepisom predmetu ponuky znáša nadobúdateľ.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ 3OdK/305/2020 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu spolu s nákladmi. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote 5 pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným záujemcom
nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záujemca predložením ponuky berie na vedomie, že v prípade, ak sa zistí, že predmet ponukového konania
nezodpovedá stavu uvádzanému v súpise záujemca nemá právo požadovať akúkoľvek zľavu z ponúknutej sumy
za predmet ponukového konania; uvedené rovnako nie je relevantným dôvodom pre odstúpenie od zmluvy, alebo
iný zánik či zrušenie zmluvy medzi dlžníkom a záujemcom.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Telefonický kontakt pre prípadné dotazy je 0905709559 alebo email: oravcova.jaroslava.ak@gmail.com
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Vo Vranove n.T., dňa 31.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K015811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka:
Marek Kaleja Januv, nar.: 18.06.1975, Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice, sp. zn.: 3OdK/290/2020, týmto v zmysle
ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom a účinnom znení, oznamuje, že konkurzu prestal podliehať majetok dlžníka zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod značkou
K002124, súpisová zložka majetku č. 1:

·

Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo škoda fabia 6y scasyx01fm5, farba modrá, druh: AB hatchback
5dv, ŠPZ: SB806CA, VIN: TMBPF16Y723499915, rok výroby 2002, opotrebenie: nepojazdné – vhodné
na súčiastky, umiestnenie Jarovnice 427. Súpisová hodnota 300, eur.

Tento majetok prestal podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania.

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

V Bardejove, dňa 31.01.2021

Ing. Jarmila Lišivková – správca
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K015812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020
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
Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Marek Kaleja Januv, nar.: 18.05.1975, Jarovnice 427, 082 63
Jarovnice, sp. zn.: 3OdK/290/2020, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K015813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terjan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/170/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/170/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Jozef Terjan, IČO: 51 313 260, nar.:
14.04.1988, trvale bytom Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka, Slovenská republika, (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na
majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje
oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 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“.
M&L insolvency, k.s., správca

K015814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majdan 90, 082 57 Olejníkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Jaroslava Oravcová, sídlo kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ing. Ján Hudák, nar. 26.08.1952, Majdan 90, 082 57 Olejníkov, konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Prešov sp.zn. 4OdK/275/2020, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1, §
167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR/ verejné ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku
menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka:
2.kolo ponukového konania
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
424995000017
Predmet ponukového konania:
Nehnuteľnosť: súpisová zložka majetku č.1, ktorá je
zapísané
zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 11/2021 dňa 19.01.2021.

v súpise

oddelenej

podstaty,

Súpisová zložka majetku č.1 :
Nehnuteľnosť : vedená na LV č. 742, v k.ú. Hnilčík, parc.č.273/5, trvalý trávny porast o výmere 893 m2 ,
spoluvlastnícky podiel 1/9, Súpisová hodnota : 3. 000 €
V súlade s udeleným záväzným pokynom č. 100417011/2021 zo dňa 11.03.2021 zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO : 424995000017
a v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 ZKR správca zabezpečuje speňaženie vyššie uvedeného majetku ako
hnuteľnej veci za nasledovných podmienok 2. kolo verejného ponukového konania.
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
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Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku . Vyhlásenie
ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV. Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu záujmu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
2.Záujemcovia o kúpu uvedú na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti , prip. výpis zo živnostenského
registra a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší
ako jeden mesiac. Zahraničná právnicka osoba aj originál resp. kópiu výpisu z príslušného registračného súdu
/orgánu, nie starší ako jeden mesiac. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi,
v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku konkurzného konania:
4OdK/275/2020.Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.
e/ Najnižšia suma cenovej ponuky v 2.kole ponukového konania je minimálne 80 % súpisovej hodnoty
majetku;
f/ Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú. IBAN: SK90
0900 0000 0051 6515 3905, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 042752020 .
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky
predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
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žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote 5 pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 4OdK/275/2020 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“.
Telefonický kontakt pre prípadné dotazy je 0905709559 alebo email: oravcova.jaroslava.ak@gmail.com
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu správcu alebo osobne doručiť do podateľne
na adresu kancelárie správcu : JUDr .Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. alebo do
elektronickej schránky správcu.

Vo Vranove n.T., dňa 31.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K015815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavelčák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za vodou 1084 / 5, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1964
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/24/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1 / 1 na:
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 3043/101, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 5
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

177

Obchodný vestník 65/2021

·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

m2, súpisová hodnota: 2,50,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č. 4084/101, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 51
m2, súpisová hodnota: 25,50,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č. 4084/102, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 166
m2, súpisová hodnota: 111,00,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 89,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 1: 66,60,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2 / 12 na:
·
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 1412/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 114 m2, súpisová
hodnota: 18,99,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č. 1412/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 151 m2, súpisová
hodnota: 25,16,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 936,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 2: 44,15,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 3
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5040/100800 na:
·
·
·
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č.
m2, súpisová hodnota: 0,10,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č.
m2, súpisová hodnota: 1,55,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č.
m2, súpisová hodnota: 18,97,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č.
m2, súpisová hodnota: 15,75,- Eur

2963/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 2
2963/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 62
2963/101, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 759
2963/102, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 630

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 965,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 3: 36,37,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 4
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
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deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5040/100800 na:
·
·
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 843/1, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 174 m2, súpisová
hodnota: 4,35,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č. 843/101, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 1421
m2, súpisová hodnota: 35,52,- Eur
pozemku parcely registra „E“ parc. č. 2781/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 5
m2, súpisová hodnota: 0,12,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 1235,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 4: 39,99,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 5
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 120/6000 na:
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 1437, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 482
m2, súpisová hodnota: 9,64,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 1892,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 5: 9,64,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 6
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/5 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 5766, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 6769 m2, súpisová
hodnota: 676,90,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
PODOLÍNEC, katastrálne územie: Podolínec na LV č. 6556,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 6: 676,90,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 7
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
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Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 na:
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2193, druh
m2, súpisová hodnota: 382,50,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2487, druh
m2, súpisová hodnota: 284,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2912, druh
hodnota: 1175,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3402, druh
m2, súpisová hodnota: 195,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3511, druh
hodnota: 180,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3846, druh
m2, súpisová hodnota: 424,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4196, druh
hodnota: 1657,00,- Eur
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4399, druh
m2, súpisová hodnota: 1164,00,- Eur

pozemku: trvalý trávny porast o výmere 765
pozemku: trvalý trávny porast o výmere 568
pozemku: orná pôda o výmere 1175 m2, súpisová
pozemku: trvalý trávny porast o výmere 390
pozemku: orná pôda o výmere 180 m2, súpisová
pozemku: trvalý trávny porast o výmere 848
pozemku: orná pôda o výmere 1657 m2, súpisová
pozemku: trvalý trávny porast o výmere 2328

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 3441,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 7: 5.461,50,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 8
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 6379, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 1299
m2, súpisová hodnota: 649,50,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
PODOLÍNEC, katastrálne územie: Podolínec na LV č. 5218,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 8: 649,50,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 9
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/50 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 6369, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 3082 m2, súpisová
hodnota: 123,28,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
PODOLÍNEC, katastrálne územie: Podolínec na LV č. 6497,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 9: 123,28,-€ určená odhadom správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poradové číslo: 10
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/50 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 6378, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 1832 m2, súpisová
hodnota: 73,28,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
PODOLÍNEC, katastrálne územie: Podolínec na LV č. 6498,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 10: 73,28,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 11
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/50 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 6381, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 2562 m2, súpisová
hodnota: 102,48,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
PODOLÍNEC, katastrálne územie: Podolínec na LV č. 6499,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 11: 102,48,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 12
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 31.03.2021
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/12 na:
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 4155/9, druh pozemku: orná pôda o výmere 66 m2, súpisová
hodnota: 10,99,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pre okres: Stará Ľubovňa, obec:
NIŽNÉ RUŽBACHY, katastrálne územie: Nižné Ružbachy na LV č. 2893,
Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 12: 10,99,-€ určená odhadom správcu.
dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota nehnutelného majetku pod por.č. 1-12: 7.294,68,-€ určená odhadom správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K015816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušovce 78, 059 93 Bušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Peter Kuruc, nar.: 14.01.1970, 059 93 Bušovce, so sídlom
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0910 939 297, e-mail:
jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 5OdK/60/2021,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Prvé

Predmet:
1. Nehnuteľnosť - parcela C KN 6234 orná pôda o výmere 596 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce, obec:
Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 715 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 520/596 a pod B 2
v spoluvlastníckom podiele 76/596. Súpisová hodnota 137,08 Eur,
2. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3684/1 orná pôda o výmere 824 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 509 pod B 9 v spoluvlastníckom podiele 1/56 a pod
B 25 v spoluvlastníckom podiele 1/56. Súpisová hodnota 6,77 Eur,
3. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3684/4 orná pôda o výmere 448 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 509 pod B 9 v spoluvlastníckom podiele 1/56 a pod
B 25 v spoluvlastníckom podiele 1/56. Súpisová hodnota 3,68 Eur,
4. Nehnuteľnosť - parcela C KN 5019 orná pôda o výmere 619 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce, obec:
Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 762 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Súpisová
hodnota 142,37 Eur,
5. Nehnuteľnosť - parcela C KN 5793 orná pôda o výmere 1361 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 762 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Súpisová hodnota 313,03 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
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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začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo–5OdK/60/2021–NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako
tri mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K015817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žipaj Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Juh 1065/A2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/39/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/39/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Róbert Žipaj, nar. 06.09.1978, trvale bytom Juh 1065/37, 093 01
Vranov nad Topľou, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po
základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Slovenská konsolidačná a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO : 35776005 v celkovej výške
248,96 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K015818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Varholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juskova Voľa 66, 093 01 Juskova Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Viera Varholová, nar. 01.09.1965, bytom 094 12 Juskova Voľa 66,
podnikajúci pod obchodným menom Viera Varholová, s miestom podnikania 093 01 Juskova Voľa 66, IČO: 34
329 927, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
JUDr. Ján Krupša, Ke Kapličce 176, Podolanka 250 73 Praha Východ, Česká republika pod por. č. 1 v celkovej
sume 553,93 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K015819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bančanská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 48/4, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1970
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/726/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/726/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu : Ľudmila
Bančanská, nar. 28.08.1970, Poľná 48/4, 059 38 Štrba, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom Ľudmila
Bančanská CESIDY, IČO: 43981429, s miestom podnikania Poľná 48/4, 05938 Štrba, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Blanka Bančanská, Hanojská 5,Košice doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
11122,95 EUR

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

K015820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andráš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Flachgasse 47/40, 011 50 Viedeň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/304/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/304/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – predaj zbrane kategórie B – 2. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie ponukového konania na predaj zbrane kategórie B zapísanej do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, a to ako položka č. 2.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 203/2020 zo dňa
21.10.2020 pod č.: K076060.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je:
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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HNUTEĽNÁ VEC
Súp.
zl. č.

2.

Opis veci

Rok výr.

Stav opotreb.

Krátka strelná zbraň kategórie B,
zn. LUGER COMPACT75, kal. 9
mm + náboje

Nezistený

Zodpovedá
bežnému
opotrebeniu

Vlastníctvo

1/1

Miesto

OR PZ Kežmarok,
Nižná
brána
6,
Kežmarok

Súp.
hodnota
Eur

v

400,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označenej hnuteľnej veci doručia svoje ponuky v písomnej forme, na adresu
kancelárie správkyne JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, s
označením „Konkurz 2OdK/304/2020 PONUKA 2.KOLO – NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr do 10
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do
správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za hnuteľnú vec ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„2OdK/304/2020-2.kolo“.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Ponukového
konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych
osôb dlžníka, majetkovú účasť.
5. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu občianskeho preukazu a ak ide o FO-podnikateľa, tiež výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. Právnické osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO
a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
6. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
všeobecnej podstaty pod č. 2.. Povinnou prílohou záväznej ponuky je kópia platného zbrojného preukazu
na držanie a nosenie zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive v platnom znení.
7. Obhliadku hnuteľnej veci možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou, buď na tel. č. 0907
129 893 alebo zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk.
8. Otvorenie doručených obálok s ponukami sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to
na 3. pracovný deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami
spíše správkyňa úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
9. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade rovnocenných najvyšších ponúk bude víťazný záujemca určený žrebom.
10. Víťazný záujemca znáša všetky prípadné správne a iné poplatky súvisiace s evidenciou zmeny vlastníka
speňažovanej hnuteľnej veci.
11. Správkyňa najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola prijatá. Víťaz ponukového konania je povinný si zabezpečiť nákupné povolenie od OR
PZ Kežmarok, kde je zbraň uložená. Na základe toho uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do
20 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha, zložená záujemcom podľa bodu 3), sa
v celom rozsahu započíta na kúpnu cenu.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
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JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K015821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barčáková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starozagorská 1389/15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/14/2021 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/14/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Anna Barčáková, narodená: 22.07.1965, bytom: Starozagorská 1389/15,
040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota - odkupná hodnota po zániku poistnej zmluvy č.
13275879 uzavretej medzi dlžníkom a poisťovňou Kooperativa poisťovňa, a.s. – Vienna Insurance Group, ktorá je
právnym nástupcom Poisťovňe Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
Mena: EUR
Dátum zaradenia do súpisu: 29.03.2021
Súpisová hodnota: 827,34 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Tretia osoba: Sporný zápis: -

JUDr. Richard Lukáč, správca

K015822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.07.2020, sp. zn. 31OdK/250/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce,
Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr.
Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42
Beniakovce, Slovenská republika, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/250/2020 v súlade
s ustanovením § 167p ods. 1 a s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) vyhlasuje 3. (tretie) kolo
verejného ponukového konania na speňažovanie majetku vo vlastníctve dlžníka (súpisová zložka majetku č.
1 (peňažná pohľadávka) uverejnená vo vydaní Obchodného vestníka Slovenskej republiky č. 152/2020 dňa
07.08.2020 (K060998), ďalej aj ako „Predmet speňažovania“). Dôvodom zapísania majetku do súpisu
všeobecnej podstaty dlžníka je skutočnosť, že sa jedná o majetok podliehajúci konkurzu.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania môžu písomné ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu
sídla správcu, a to poštou alebo je potrebné ich osobne doručiť do podateľne správcu každý pracovný deň
v rámci úradných hodín správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „3. kolo ponukového konania
Zuzana Vargová - 31OdK/250/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje
podľa § 199 ods. 9 ZKR). Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Záväzná ponuka musí byť v stanovenej lehote
doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Súčasne
nie je akceptované doručovanie faxom, emailom alebo iným obdobným spôsobom.
Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku a zároveň musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to v prípade právnickej osoby uvedením obchodného mena, sídla,
miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne na osobu, oprávnenú
konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu speňažovania;
3. Čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
4. Návrh kúpnej ceny za predmet speňažovania v mene EUR;
5. Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní;
6. Dátum a vlastnoručný podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je
záujemcom právnická osoba (záväzná ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto
prípade musí byť úradne overené plnomocenstvo prílohou záväznej ponuky).
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / fyzickej osoby podnikateľa: originál alebo úradne overenú kópiu výpisu
z obchodného alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac.
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX.
Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre záujemcov záväzné. Záväznú ponuku zaslanú
alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia príslušného kola ponukového konania.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je súčasne zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC
SWIFT: GIBASKBX, so správou pre prijímateľa: „3. kolo ponukového konania Vargová“. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na predloženú ponuku sa neprihliada. Zároveň na ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené
predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať.

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

188

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

Otváranie obálok uskutoční správca do 10 (desiatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Pri
vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet speňažovania. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným záujemcom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného záujemcu ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, a
teda zmarenie ponukového konania. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu týkajúcu sa predmetu
speňažovania do 10 (desiatich) dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania, na víťaznú ponuku sa neprihliada
a zábezpeka zložená víťazným záujemcom v celom rozsahu prepadne pomerne v prospech príslušných podstát.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti príslušnej podstate. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný
záujemca na svoje náklady.
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 10 (desiatich) dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet. Ak oprávnená osoba
zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi rovnako vrátená. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie Predmetu speňažovania podľa
tohto zverejnenia a súčasne si správca vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť. Súčasne toto ponukové
konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Záujemcovia o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa Predmetu speňažovania môžu požiadať správcu o ich
poskytnutie na e-mailovej adrese: pravo.lukac@gmail.com .

JUDr. Richard Lukáč, správca

K015823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka: Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044
42 Beniakovce, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nižšie uvedenú pohľadávku veriteľa uplatnenú prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ:

Poradové číslo:
Dátum doručenia:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard
Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, POBOČKA
ZAHRANIČNEJ BANKY
1
29.03.2021
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Iná pohľadávka
Nie
Nie
suma 9.649,70 €

JUDr. Richard Lukáč, správca

K015824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Vlček Miroslav, Ing., podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Miroslav Vlček, s miestom podnikania:
Národná trieda 39, 040 01 Košice - Sever, IČO: 14
307 499
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sever -, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/571/2019 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/571/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Ján Korčmároš, správca so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu S1198, správca
dlžníka Ing. Miroslav Vlček, narodený: 29.07.1946, bytom: 040 01 Košice-Sever týmto oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 32OdK/571/2019 ku dňu zverejnenia tohto
oznamu bol zistený majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 134/2020 dňa 14.07.2020, K054659. Následne došlo vo verejnom
ponukovom konaní k speňaženiu uvedeného majetku.
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: SK50 1100 0000 0026 1277 2107 s uvedením poznámky „konkurz Ing. Miroslav
Vlček“.
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K015825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3 / 0, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu INVITA, s.r.o. v konkurze, so sídlom úpadcu Jazerná 3, 040
12 Košice, IČO: 36 853 020, so sídlom kancelárie správcu Puškinova 16, 080 01 Prešov týmto uverejňuje opravu
parcelného čísla súpisovej zložky číslo 4.9 súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka,
a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, ktorý bol uverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka číslo 5/2021 dňa 11.01.2021, pričom opravené znenie súpisovej zložky číslo 4.9 znie
nasledovne:
4.9

Pozemok parcela "C"

ostatná
plocha

480

Slovenská
republika

Mokrance Mokrance 2397 5888/3 1/1 5.1.2021

ustanovenie § 67 odsek 1
písmeno c) ZKR

5 304,00
€

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K015826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláčeková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
107 107, 044 12 Vyšný Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/11/2021 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku

číslo : 1

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec- osobné vozidlo PEUGEOT AC KOMBI , typ: 206SW1.4E, r.v. 2003,
EČV: KS808ER, žltá metalíza tmavá, stav: STK, emisná kontrola, benzín, podiel 1/1
Deň zapísania majetku: 31.3.2021
Dôvod zapísania majetku: majetok dlžníka
Hodnota zapísaného majetku: 1.800.-€
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K015827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola verejného ponukového konania na predaj spoluvlastníckeho podielu
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, správca
úpadcu Július Daniel, nar.: 29.12.1978, bytom: Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce, vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná vo
všeobecnej podstate úpadcu (OV č. 194/2020 zo dňa 08.12.2020): spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36 na parcele
reg. „C“ č. 27/1 – druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 330 m2, zapísaná: LV č. 362 k.ú. Helcmanovce.
Podmienky ponukového konania:
1. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti je vo výške 170,00. V treťom kole je
ponúkaný spoluvlastnícky podiel za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku buď:
a. v zalepenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 32OdK/311/2020“
b. do elektronickej schránky správcu podpísané zaručeným elektronickým podpisom
v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude 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. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK36
8360 5207 0042 0650 5694, vedenom v mBank, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca predloží víťaznú ponuku zabezpečenému veriteľovi na schválenie v lehote 5 dní od vyhodnotenia
kola. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa schválenia
víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške
kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
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spravca.molcanyi@gmail.com alebo na tel. č. +421 905 647 435.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K015828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Sedlák, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sedlák, s miestom podnikania: Ľudvíkov Dvor 21,
040 15 Košice-Šaca, IČO: 51 329 883, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
11.01.2020
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/177/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/177/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Ján Korčmároš, správca so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu S1198, správca
dlžníka Peter Sedlák, narodený: 31.08.1963, bytom: Ľudvíkov Dvor 21, 040 15 Košice týmto oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 26OdK/177/2020 ku dňu zverejnenia tohto
oznamu nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
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: SK50 1100 0000 0026 1277 2107 s uvedením poznámky „konkurz Peter
Sedlák“.

K015829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várady Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 647 / 19, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1971
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 22.01.2021, sp.zn.: 26OdK/5/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
19/2021 dňa 29.01.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Gabriel Várady, nar.:
18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19, 048 01 Rožňava a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú,
LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku,
ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Gabriel Várady,
nar.: 18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19, 048 01 Rožňava sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Várady, nar.:
18.09.1971, bytom: Budovateľská 647/19, 048 01 Rožňava, sp. zn.: 26OdK/5/2021 v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K015830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánov 1283 / 6, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/360/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Miroslav
Miškovič, nar.: 13.02.1957, bytom: Saleziánov 6, 071 01 Michalovce, sp.zn.: 32OdK/360/2020 vyhlasuje 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej podstate
úpadcu (OV č. 9/2021 zo dňa 15.01.2021):
Hnuteľná vec: popis: Motorové vozidlo Škoda Felícia, ev.č. MI523DY, tmavozelená, VIN:TMBEFF613Y0287392,
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výlučné vlastníctvo úpadcu, súpisová hodnota nezistená.
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1.
2.
3.
a.
b.

V druhom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 150,00 €.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku buď:
v zalepenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 32OdK/360/2020“
do elektronickej schránky správcu podpísané zaručeným elektronickým podpisom

v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po zverejnení ponukového kola. Ponuka, ktorá
nebude 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. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní. V prípade, ak záujemca
neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené
s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K015831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovská 404 / 7, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/3/2021 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/3/2021 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.,
správca navrhovateľa – dlžníka: Milan Dudy, nar. 02.08.1945, trvale bytom Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica
podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

195

Obchodný vestník 65/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2021

konkurzu.

V Košiciach, dňa 31.03.2021
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca

K015832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartko Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinská ulica 8, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/280/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/280/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Juraj Bartko, narodený: 06.03.1956, bytom: Slovinská 8, 053 42 Krompachy, konkurzné konanie vedené
na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/280/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 30.03.2021
Ing. Ján Korčmároš, správca

K015833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Michlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté Čemerné 9, 072 22 Pusté Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/380/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/380/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Monika Michlíková, narodená: 14.3.1995, bytom: Pusté Čemerné 9,
07222 Pusté Čemerné, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K015834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šumichrast
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 584/33, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/242/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/242/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice nový správca konkurznej podstaty
dlžníka Tomáš Šumichrast, narodený: 17.11.1966, bytom: Ružová 584/33, 040 11 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Tomáš Šumichrast, s miestom podnikania: Ružová 584/33, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50
047 817, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.11.2017, 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 správca po preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K015835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betlanovce 149, 053 15 Betlanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/382/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/382/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Lenka Čonková, narodená: 23.04.1987, bytom: Betlanovce 149, 053 15
Betlanovce, 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 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Zanikajú tiež účinky podľa ust. § 167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K015836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gojdič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 38/49, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/133/2020 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 20.04.2020 bolo v Obchodnom vestníku 75/2020 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26OdK/133/2020, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Jozef Gojdič, narodený:
17.05.1983, bytom: P. O. Hviezdoslava 38/49, 079 01 Veľké Kapušany,
Správca dlžníka 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 z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

V Trebišove 30.03.2021
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K015837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR správca úpadcu: Jána Lacka, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16
Vyšný Čaj, podnikajúci pod obchodným menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný Čaj 74, 044 16 vyšný
Čaj, IČO: 40 913 635, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011, zverejňuje zmenu v súpise
všeobecnej podstaty majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č. 7/2021, v dôsledku speňaženia súpisovej
zložky 1 tohto majetku , ktorú v dôsledku speňaženia vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 324/2 o výmere 127595 m2, druh trvalý trávnatý porast,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 229
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 98/8640;
Dátum zmeny: 30.03.2021;
Dôvod vylúčenia: speňaženie;
V Košiciach dňa 31.03.2021
Mgr. Juraj Závodský

K015838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR správca úpadcu: Jána Lacka, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16
Vyšný Čaj, podnikajúci pod obchodným menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný Čaj 74, 044 16 vyšný
Čaj, IČO: 40 913 635, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011, zverejňuje zmenu v súpise majetku
úpadcu – oddelená podstata 1, ktorý bol zverejnený v OV č. 7/2021, v dôsledku speňaženia majetku a zmenu
v súpise majetku – oddelená podstata 2, ktorý bol zverejnený v OV č. 11/2021. V dôsledku speňaženia tohto
majetku správca vylučuje zo súpisu oddelenej podstaty 1:

Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 194/3 o výmere 48m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 494.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zmeny: 30.03.2021;
Dôvod vylúčenia: speňaženie;

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 196/1 o výmere 1183 m2, druh záhrada,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 497.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 18/27;
Hodnota: 4 500 €, je určená odhadom správcu;
Deň zapísania: 30. 03. 2021
Dôvod vylúčenia: speňaženie;

Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 196/2 o výmere 92 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 497.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 18/27;
Dátum zmeny: 30.03.2021;
Dôvod vylúčenia: speňaženie;

Správca vylučuje zo súpisu oddelenej podstaty 2 v dôsledku speňaženia tohto majetku:
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 217/2 o výmere 1565 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
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Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Dátum zmeny: 30.03.2021
Dôvod vylúčenia: speňaženie;

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 245/4 o výmere 1560 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Dátum zmeny: 30.03.2021
Dôvod vylúčenia: speňaženie;

Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 263/3 o výmere 286 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Dátum zmeny: 30.03.2021
Dôvod vylúčenia: speňaženie;
V Košiciach dňa 31.03.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K015839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/368/2020 Mgr. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ján Lacko, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, IČO: 40 913 635,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011 oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a
podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty 1 a oddelenej
podstaty 2.
V Košiciach dňa 31.03.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K015840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vápeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 110, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam vyhlásení verejného ponukového konania na predaj súboru majetku
Správca dlžníka v súlade s ust. § 167n ods. 1 veta druhá v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2020 (ďalej aj
len ako „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj súboru majetku.
Súbor majetku tvoria nižšie uvedené súpisové zložky všeobecnej podstaty (ďalej aj len ako „Súbor majetku“):
P.č.

Typ súpisovej
Okres
zložky majetku

Obec

Katastrálne
územie

LV
č.

E,
C parcelné
parcela číslo

výmera druh
[v m²] pozemku

1
2
3
4
5
6

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce

Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce
Koceľovce

202
202
202
202
202
202

E
E
E
E
E
E

457 481
140
8 837
366
11
8 292

7

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1673

8

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1674

9

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1675

10

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/101

11

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/102

12

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/103

13

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1677/101

14

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1677/102

1670/101
1670/102
1671/101
1671/102
1671/103
1672

Spoluvlastnícky
podiel

lesný pozemok 3087/893980
lesný pozemok 3087/893980
lesný pozemok 3087/893980
lesný pozemok 3087/893980
lesný pozemok 3087/893980
lesný pozemok 3087/893980
trvalý
trávny
19 120
3087/893980
porast
trvalý
trávny
4 353
3087/893980
porast
trvalý
trávny
6 006
3087/893980
porast
trvalý
trávny
316 647
3087/893980
porast
trvalý
trávny
64 534
3087/893980
porast
trvalý
trávny
6 004
3087/893980
porast
trvalý
trávny
672
3087/893980
porast
trvalý
trávny
1 517
3087/893980
porast

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
hodnota
[v EUR]
4 985,50
2,50
167,47
5,28
0,16
136,54
99,03
22,50
31,11
1 920,35
335,00
31,10
3,48
7,86
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15
16
17
18
19
20

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

505
505
505
505
771
828

E
E
E
E
E
C

664
1212/2
1532
2741
1354
1358

1 169
2 534
2 750
1 070
309 615
23 502

21

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

917 E

1357/1

6 022

22

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

872 E

1261

20 164

23

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

872 E

2489

12 868

24
25
26

pozemok
pozemok
pozemok

Rožňava Ochtiná
Rožňava Ochtiná
Rožňava Ochtiná

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

872 E
872 E
872 E

2490/101
2490/102
2490/103

111 505
24 277
20 737

27

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

872 E

2492/101

20 890

28

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

872 E

2492/102

13 736

29
30
31
32

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

912
912
912
912

2493/101
2493/101
2493/102
2493/102

14 424
14 424
866
866

33

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

913 C

2573/2

100

34

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

913 C

2573/2

100

35

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

655

878

36

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

801

2 991

37

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

802

609

38

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

851

1 679

39

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

1371

2 581

40

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

1372

835

41

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

1471

6 985

42

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

1775

1 614

43

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

2026

1 789

44

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

2182

782

45

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

2297

907

46

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

2343

1 115

47

pozemok

Rožňava Ochtiná

Ochtiná

504 E

2356

469

48
49
50
51
52
53

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

504
504
504
504
504
504

2557
2708/101
2708/102
2708/103
2708/104
2708/105

3 279
925
395
499
994
206

Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná
Ochtiná

E
E
E
E

E
E
E
E
E
E

Deň vydania: 07.04.2021

orná pôda
1/2
orná pôda
1/2
orná pôda
1/2
orná pôda
1/2
lesný pozemok 1420/710000
lesný pozemok 1420/710000
trvalý
trávny
1420/710000
porast
lesný pozemok 48/18035
trvalý
trávny
48/18035
porast
lesný pozemok 48/18035
lesný pozemok 48/18035
lesný pozemok 48/18035
trvalý
trávny
48/18035
porast
trvalý
trávny
48/18035
porast
ostatná plocha 48/18035
ostatná plocha 5/3607
ostatná plocha 48/18035
ostatná plocha 5/3607
zastavaná
plocha
a 48/18035
nádvorie
zastavaná
plocha
a 5/3607
nádvorie
orná pôda
4/10
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
orná pôda
4/10
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
orná pôda
4/10
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
trvalý
trávny
4/10
porast
orná pôda
4/10
orná pôda
4/10
orná pôda
4/10
orná pôda
4/10
orná pôda
4/10
orná pôda
4/10

1 461,25
3 167,50
3 437,50
1 337,50
2 582,19
196,01
18,07
223,79
51,37
1 237,53
269,44
230,15
83,40
54,84
77,16
40,19
4,63
2,41
0,80

0,42
878,00
1 794,60
365,40
1 679,00
1 548,60
501,00
4 191,00
1 614,00
1 073,40
469,20
544,20
669,00
281,40
3 279,00
925,00
395,00
499,00
994,00
206,00

K spoluvlastníckym podielom Dlžníka pod por. č. 22 až 34 Správca uvádza, že sa jedná o tzv. spoločné
nehnuteľnosti, ktorých nakladanie je upravené zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoPS“.) Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov
Ochtiná, Ochtiná 86, 049 35 Ochtiná, IČO: 35 561 386 [§ 4 a nasl. ZoPS] dňa 22.03.2021 doručilo správcovi
oznámenie, že spoločenstvo nemá záujem o odkúpenie [nadobudnutie] dotknutých podielov Dlžníka. Vzhľadom
na uvedené je možné dotknuté podiely podľa ust. § 9 ods. 8 veta posledná ZoPS previesť na tretie osoby.
Podmienky verejného 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. Na podávanie ponúk správca určuje lehotu pätnásť [15] kalendárnych dní, ktorá začne plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (ďalej aj len ako
„Lehota“). Na ponuky doručené po Lehote správca nebude prihliadať. Ak koniec Lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
2. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať (i) v listinnom [písomnom] vyhotovení na adresu kancelárie
správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v obálke
s označením: VPK - Predaj súboru majetku, sp. zn. 31OdK/360/2020 resp. (ii) doručiť osobne na uvedenú
adresu alebo (iii) do elektronickej schránky správcu.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí výslovne obsahovať:
a. Identifikačné údaje záujemcu [Meno, priezvisko [Fyzická osoba]; Obchodné meno [Právnická osoba,
Fyzická osoba – podnikateľ; Bydlisko [Fyzická osoba], Sídlo [Právnická osoba], Miesto podnikania
[Fyzická osoba – podnikateľ] ako aj bydlisko, ak nie je totožné s miestom podnikania; Dátum narodenia
a rodné číslo [Fyzická osoba]; IČO [Právnická osoba]; IČO a rodné číslo [Fyzická osoba – podnikateľ];
Kontaktné údaje v rozsahu: email, telef. číslo / mobil.
b. Záväzné prehlásenie, že záujemca má záujem o nadobudnutie Súboru majetku v celom rozsahu;
c. Záväzné prehlásenie, že záujemca bez akýchkoľvek výhrad súhlasí so zverejnenými podmienkami
verejného ponukového konania;
d. Ponuku za nadobudnutie Súboru majetku vyjadrenú v peňažnej mene EUR (ďalej aj len ako „Ponuka na
kúpnu cenu“);
e. Doklad o úhrade Ponuky na kúpnu cenu na účet podľa bodu 4. podmienok verejného ponukového
konania;
f. Číslo účtu na vrátenie Ponuky na kúpnu cenu;
g. Súhlas záujemcu ako dotknutej osoby udelený podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správcovi dlžníka na spracovanie
osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme pre účely zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich
so speňažovaním Súboru majetku.
4. Správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bude Ponuka na kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
alebo poukázaná záujemcom na účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386
8413; VS 313602020, poznámka: VPK 1 - 53. Ponuka na kúpnu cenu musí byť na uvedený účet
pripísaná najneskôr do uplynutia Lehoty. Iba na uhradenie Ponuky na kúpnu cenu bez doručenia
písomnej záväznej ponuky podľa bodu 2 a 3 podmienok verejného ponukového konania správca nebude
prihliadať.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Správca si však vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov s neprimerane nízkou
Ponukou na kúpnu cenu.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk uskutoční správca do piatich [5] pracovných dní od
uplynutia Lehoty.
7. Ponuky na kúpnu cenu neúspešných záujemcov [vrátane záujemcov, ktorý nesplnili podmienky verejného
ponukového konania resp. tých, na ktorých ponuku správca podľa podmienok verejného ponukového
konania neprihliadol] budú správcom vrátené na účet uvedený v ponuke resp. na účet, z ktorého bola
Ponuka na kúpnu cenu poukázaná a to do troch [3] pracovných dní od vyhodnotenia ponúk záujemcov
podľa bodu 6. podmienok verejného ponukového konania s poznámkou: „Neúspešná ponuka.“
8. Právo víťaza verejného ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že
oprávnená osoba postupom podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR neuplatní svoje právo vykúpiť Súbor majetku
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú vo verejnom ponukovom konaní do 10 dní odo dňa skončenia
verejného ponukového konania. Za deň skončenia verejného ponukového konania sa považuje deň
zodpovedajúci dňu otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk podľa bodu 6. podmienok
verejného ponukového konania.
K015841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 110 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 711
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30K/3/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA
s.r.o., so sídlom Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka veriteľa: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
Bratislava, IČO: 00151866, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
165,00 EUR

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

K015842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Káposztásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 536/47, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/9/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Zverejnenie 2. kola verejného ponukového konania
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 32OdK/9/2019 zo dňa 16.01.2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Alexandra Káposztásová,
narodená: 03.06.1993, bytom: Severná 536/47, 044 02, Turňa nad Bodvou, zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Banská Bystrica,
so sídlom: Skuteckého 30974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že
ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a
vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2019 dňa 22.01.2019, pričom v zmysle § 199 ods.
9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 23.01.2019.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR týmto vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty –
Obchodný podiel
1.

Informácie o verejnom ponukovom konaní

1.

Vyhlasovateľ: Ing. Viliam Lafko, správca so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice

2.

Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu nasledovného majetku dlžníka:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota: Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: Probia, s. r. o., so sídlom 1. mája
2044/181, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 961 490, register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č.: 62980/L , oddiel: Sro,
súpisová hodnota: 25 057,00 Eur
3. Spôsob predkladania ponúk na kúpu: Uchádzačom - záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba
2.

Prekladanie záväzných ponúk

1.

V ponuke záujemcu, ktorú podpíše fyzická osoba alebo v prípade právnickej osoby štatutárny orgán, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady:
a. Právnická osoba: obchodné meno / názov spoločnosti
Fyzická osoba: meno a priezvisko
b. Právnická osoba: presná adresa sídla spoločnosti, príp. miesto podnikania
Fyzická osoba: adresa bydliska
c. Právnická osoba: IČO, (DIČ), IČ DPH, ak bolo pridelené
Fyzická osoba: dátum narodenia
d. Údaje o bankovom spojení: číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie
f.
Právnické osoby, resp. fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť: kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo
živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

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

Doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu

2.

Lehota na prekladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a uplynie
posledný 10. deň o 14:00 hod.

3.

Záväzné ponuka záujemcu musí byť doručená v listinnej podobe na adresu sídla správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova
3, 040 01 Košice, a to osobne alebo poštou. Ponuka záujemcu musí byť fyzicky doručená najneskôr v deň určený v tomto
oznámení. Inak sa ponuka nebude považovať za riadne a včas doručenú, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
určenej lehoty, takúto ponuku správca odmietne ako oneskorené.

4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť
prílohou záväznej ponuky.
5 Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 30OdK/134/2019, na obálke uviesť „2. kolo ponukového konania: "
32OdK/9/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
6.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti sa nebude
prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V
prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v
ktorej je suma za odkúpenie nehnuteľného majetku dlžníka najvyššia.

3.

Preddavok

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na účet IBAN: SK32 8360
5207 0042 0273 7025 vedený v mBank S.A..
V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na
bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Preddavok musí byť
pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk do 14:00 hod.
4.

Obhliadka

Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese: lafko.spravca@gmail.com
5.

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk

1.

Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v nasledujúci deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

2.

Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe najvyššiu kúpnu
cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

V Košiciach, dňa 01.03.2021
Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K015843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Wawrek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 3202 / 2, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2014 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca úpadcu: JUDr. Radovan Wawrek v konkurze, narodený 19.05.1986, trvale
bytom Slnečná č. 3202/2, 075 01 Trebišov, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením
sp. zn. 31K/49/2014 zo dňa 29.12.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 03/2015 zo dňa 07.01.2015,
vyhlasuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súlade so záväzným pokynom
zástupcu veriteľov zo dňa 21.12.2020 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty:
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Číslo súpisovej zložky majetku: 79
Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: pohľadávka voči Daniele Rolákovej, bytom Ždiarska 23, 040 12 Košice titulom
vrátenia pôžičky (Rozsudok Okresného súdu Košice II, č.k.: 29C/618/2015-98 zo dňa 04.12.2017, právoplatný
dňa 13.03.2018
Súpisová hodnota majetku: 77 000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ sp.zn.: 31K/49/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Ing.
Kristián Sušina, PhD., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách; minimálna ponúknutá kúpna cena v 1. kole musí byť najmenej vo
výške 75% súpisovej hodnoty;
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 20% zo súpisovej hodnoty ako zálohy na kúpnu cenu. Záloha na
ponúkanú kúpnu cenu musí byť pripísaná v prospech účtu v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK52 0900
0000 0050 6720 4959, variabilný symbol: 3149201401, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno
(názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
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8) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
9) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K015844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/7/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Valéria Goroľová, narodená: 11.08.1985, bytom:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného na
Okresnom súde Košice I č. k.: 26OdK/7/2021, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má
majetok podliehajúci konkurzu. Na základe uvedeného konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Valéria Goroľová, narodená:
11.08.1985, bytom: Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca
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