Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

K016375
Spisová značka: 4R/1/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s.,
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, takto
rozhodol
I.
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, IČO: 35 868 856.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A,
811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633.
III.

Súd reštrukturalizáciu uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu prihláškou postupom podľa § 121, § 122 a § 29 ods. 1 až 6 a 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“ alebo „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Prihláška musí byť do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
doručená správcovi. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
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.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
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.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom
sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení
reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
a)

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
vykonanie iného než bežného právneho úkonu dlžníka podľa § 10 ZKR - iného úkonu ako toho, ktorý 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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nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom podnikania dlžníka,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, v družstve alebo v inej právnickej
osobe,
d)
nadobudnutie, prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo akékoľvek zaťaženie
nehnuteľnosti, pohľadávky alebo akéhokoľvek iného majetku alebo iného oceniteľného práva vrátane zaťaženia
záložným právom, vecným bremenom alebo zabezpečovacím prevodom práva,
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka,
f)
uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní, týkajúcej sa vzájomných práv a povinností,
g)
uzatvorenie dohody o započítaní pohľadávok,
h)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov, čerpanie alebo poskytnutie úveru alebo pôžičky,
i)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
j)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
k)
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok,
l)
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe ktorých by dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku riadneho a včasného nesplnenia svojho záväzku alebo záväzku tretej osoby ako právna povinnosť
vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv,
ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom,
m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
n)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie,
strpieť určitú činnosť alebo zdržať sa určitej činnosti, ak hodnota tohto plnenia počas viac ako troch mesiacov
dosiahne v súčte za stanovené obdobie viac ako 30.000 eur,
o)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť peňažné alebo nepeňažné plnenie s hodnotou
vyššou ako 60.000 eur,
p)
vykonanie akékoľvek peňažného plnenia zo strany dlžníka v sume presahujúcej 60.000 eur alebo
viacerých peňažných plnení dlžníka voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 60.000
eur,
q)
vystavenie alebo avalovanie zmenky alebo iného cenného papiera, zabezpečenie splnenia pohľadávky
zo zmenkového záväzku alebo zabezpečenie splnenia pohľadávky z iného cenného papiera,
r)
vykonanie právneho úkonu dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch, vrátane pracovnoprávnych úkonov
smerujúcich k vzniku, k zániku, či k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom v rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času, mzdových podmienok alebo dojednaní o peňažných či nepeňažných nárokoch
zamestnanca po skončení pracovného pomeru, vrátane odmien a prémií vedúcich zamestnancov a mimoriadnych
odmien alebo iných benefitov zamestnancov,
s)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
t)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
u)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) s výnimkou III. výroku. Proti III.
výroku o uznaní konania za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo
dňa doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
na Okresnom súde Bratislava I, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. (§ 118 ods. 1 ZKR)
3.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. (§
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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199 ods. 9 veta prvá ZKR)
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa použije
primerane. (§ 121 ZKR)
5.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR)
6.
Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. (§ 122 ods. 1 ZKR)
7.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o
právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o
právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
8.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
9.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)
10.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
11.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
12.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
13.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
14.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
15.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok. (§ 122 ods. 3 ZKR)
16.
Povolením reštrukturalizácie sa konania prerušené podľa § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak v týchto
konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po odpočítaní
trov konania sa vráti dlžníkovi. (§ 118 ods. 3 ZKR)
17.

Súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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povolením reštrukturalizácie prerušujú; tieto nároky možno uplatniť voči dlžníkovi len spôsobom podľa § 120 ods. 1 a
§ 124 ods. 4. (§ 118 ods. 4 ZKR)
18.
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len
veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká. (§ 120 ods. 1 ZKR)
19.
Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky,
na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania,
odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné
pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú
do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia súhlasia. Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu
sa rozumie okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas
plnenia. Vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu sa rozumie okamih, keď dlžník bol prvý krát oprávnený plniť
takúto pohľadávku. (§ 120 ods. 2 ZKR)
20.
Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi. (§ 120 ods. 3 ZKR)
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 CSP)
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K016376
Spisová značka: 2K/71/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.
02. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 71/2016 - 307 zo dňa 21. 01. 2021, v spojení
s opravným uznesením č. k. 2K 71/2016 - 334 zo dňa 23. 02. 2021 povolil vstup nového veriteľa - EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa - Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854
140. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.4.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016377
Spisová značka: 2K/90/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Patrik Berky, nar. 21. 05.
1994, bytom 980 31 Hodejov č. 134, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, uznesením č. k. 2K 90/2015 - 129 zo dňa 02. 03. 2021 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.4.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016378
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
Peter Mišo, nar. 16. 06.
1965, bytom 985 56 Tomášovce, ul. SNP 288/11, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jaroslava Baka, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.4.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016379
Spisová značka: 2K/5/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu APANU s.r.o., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Námestie SNP 16, IČO: 50 830 554, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 31805/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - HARD CASH TREE, so sídlom 2202 N. WEST SHORE BLVD, SUITE 200,
TAMPA, FL 33607, USA, IČO: L17000213813 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - VERNONA
ENTERPRISES LLC, so sídlom 1200 South Pine Island Rod, Plantation, Florida 33324, USA, IČO: L18000045230 v
rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 3.000.000,- Eur, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok
pod č. 8
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.4.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016380
Spisová značka: 32K/4/2020
spisová značka: 32K/4/2020

UPOVEDOMENIE

Okresný súd Košice I v právnej veci EDITION KOŠICE s.r.o., so sídlom: Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO:
46 170 201, zastúpený advokátom JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice proti
dlžníkovi: Enzo F s.r.o., so sídlom: Napájadlá 7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 51 200 678, o
návrhu na vyhlásenie 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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odročuje pojednávanie

vytýčené na deň 14.4.2021 o 10:00 hod. z dôvodu ust. § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v
justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení účinnom od 19.01.2021; v spojení s ust. § 1 ods. 1
písm. p) vyhlášky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase
mimoriadnej situácie a núdzového stavu, v znení účinnom od 25.03.2021 do 30.04.2021, nakoľko účastníci konania
nevyjadrili súhlas s pojednávaním v ich neprítomnosti.
Nový termín pojednávania je 12.5.2021 o 10:30 hod. miestnosť č. dv.: 18/B posch.: 3 ( pracovisko Tichá 21,
Košice )

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“) ].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej
miestnosti dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.

V Košiciach, dňa 6.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016381
Spisová značka: 32K/29/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok
úpadcu: MARBEX spol. s r.o. ,, v konkurze“, so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 36 292 729, ktorého
správcom je Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na schválenie
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov doručený súdu dňa 15.01.2021, ktorého návrh bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa
19.02.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K016382
Spisová značka: 2K/23/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Egoist Consulting s.r.o., so sídlom Košická 63/15,
Trebišov 075 01, IČO: 45 895 619, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Práčovňa a čistiareň Tatry,
s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica IV/87, Vysoké Tatry 059 60, IČO: 36 675 911, právne zastúpený: iTRUST Legal,
s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 50A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, IČO: 36 808 181,takto
rozhodol
prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/23/2020 voči dlžníkovi Práčovňa a
čistiareň Tatry, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica IV/87, Vysoké Tatry 059 60, IČO: 36 675 911 podľa § 16 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016383
Spisová značka: 2K/56/2014
Okresný súd v Prešove v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Fiasky - obchodnostavebná činnosť, s miestom podnikania 094 02 Malá Domaša 78, IČO: 40 054 683, správcom ktorého je: JUDr.
Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Dominika Tatarku 258/3, Poprad 05801, návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Michal Fiasky - obchodno-stavebná činnosť, s miestom podnikania 094 02
Malá Domaša 78, IČO: 40 054 683 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti uvedenému uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 6.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016384
Spisová značka: 2K/19/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci veriteľa: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040
01 Košice, IČO: 37114867, správca konkurznej podstaty úpadcu: X-BOUW, s.r.o. v konkurze, so sídlom Mierová
1101/74, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50 995 707, o jeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Contax
SK, so sídlom Sovietskych hrdinov 467, 089 01 Svidník, IČO: 45 714 533, o návrhu navrhovateľa: PROFIAUTO
SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Karpatská 81/2, 058 01 Poprad, IČO: 53 006 798, na jeho vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup: PROFIAUTO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Karpatská 81/2, 058 01 Poprad, IČO:
53 006 798 do konkurzného konania ako veriteľa dlžníka: Contax SK, so sídlom Sovietskych hrdinov 467, 089 01
Svidník, IČO: 45 714 533, namiesto pôvodného veriteľa: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040
01 Košice, IČO: 37114867, správca konkurznej podstaty úpadcu: X-BOUW, s.r.o. v konkurze, so sídlom Mierová
1101/74, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50 995 707, v celkovom rozsahu pohľadávok v 58.800,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 6.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016385
Spisová značka: 2K/4/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FIKOMA spol. s r.o., so sídlom Vranovská 42, Prešov 080
06, IČO: 46 972 226, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EKONATURA GROUP s.r.o., so sídlom
Lemešianska 20, Haniska 080 01, IČO: 46 810 871, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi EKONATURA GROUP s.r.o., so sídlom Lemešianska 20, Haniska 080 01,
IČO: 46 810 871.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 Prešov dňa 6.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016386
Spisová značka: 38K/19/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
MACH s. r. o. so sídlom Lipová 367/3, 972 51 Handlová, IČO 47 491 744, o nespotrebovanom preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti MACH s. r. o. so sídlom Lipová 367/3, 972 51 Handlová, IČO 47
491 744, sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 750,- eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti MACH s. r. o. so sídlom Lipová 367/3, 972 51 Handlová, IČO 47
491 744, nevyplatenú časť preddavku vo výške 750,- eur evidovaného pod položkou reg. D19 23/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.4.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K016387
Spisová značka: 26OdK/34/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Gál, narodený 13.05.1967, trvale bytom 925 32
Veľká Mača 656, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Gál, narodený 13.05.1967, trvale bytom 925 32 Veľká
Mača 656.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, IČO: 31
196 560, značka správcu: S1272.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
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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času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
23.03.2021, vedený pod položkou registra 103/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
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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zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
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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,
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 zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K016388
Spisová značka: 36OdK/34/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Horváthová, narodená 21.04.1972, trvale bytom
Štvrť SNP 1003/33, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Monika Horváthová - JM PRODUCT,
IČO: 41 612 809, s miestom podnikania 946 34 Bátorove Kosihy 344, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
11.02.2009, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Horváthová, narodená 21.04.1972, trvale bytom Štvrť
SNP 1003/33, 924 01 Galanta.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
IČO: 51 132 168, značka správcu: S422.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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26.03.2021, vedený pod položkou registra 101/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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 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 TRNAVA dňa 31.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016389
Spisová značka: 1K/6/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTOPROFI s.r.o., so sídlom Bellova 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 406 686, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Marianna Líšková, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTOPROFI s.r.o., so sídlom Bellova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 406
686, pre nedostatok majetku zastavuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
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Okresný súd Žilina dňa 1.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K016390
Spisová značka: 1K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Oravský priemyselný podnik, s. r. o.,
skrátený názov: OPP, s. r. o., Čimhová 10, 027 12 Liesek, IČO: 35 882 018, na návrh navrhovateľa: BarCom spol. s
r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 217 085, právne zastúpený advokátom: JUDr. Milan Slebodnik, so sídlom
Štúrova 20, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 31.03.2021 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 31.03.2021
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 31.03.2021 a v deň predloženia
tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
02.06.2021 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje veriteľov: DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01
Bratislava - Ružinov, IČO: 31 342 876, EULER HERMES SA, Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgicko, Eco-Pack
a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 462 241, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
- mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 31 411 045, KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o., ul. Mikovíniho 2/A, 917 01
Trnava, IČO: 36 255 963, GALICO TECHNOLOGY s.r.o., Štrbská 5/0, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46 805 397,
ITOSS, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia, IČO: 31 638 384, Messer Tatragas, spol. s r.o.,
CHalúpkova 9, 819 44 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 685 852, Transfer Stahl-Service GmbH, Bleicherstrasse 16,
78467 Konstanz, Nemecko, Uslugi Transportowo - Spedycyjne “SPEDCAR - 2“ spólka z organiczona
odpowiedzialnošcia, Mukuszyňskiego 13, 31-752 Kraków, Poľsko, Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29 augusta 8-10,
813 63 Bratislava a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť
Petržalka, IČO: 35 937 874, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 02.06.2021 o
09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 1.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K016391
Spisová značka: 2K/12/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SCR -Veľká Rača, a.s., so sídlom Nám.
sv. Anny 15/355, 911 01 Trenčín, IČO: 36 383 775 uznesením 2K/12/2008-3544 zo dňa 25.11. 2019 povolil vstup
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v rozsahu postúpených
pohľadávok v celkovej výške 162 935,73 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 328 až 363.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.12. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K016392
Spisová značka: 4K/14/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AFRESH, a.s., so sídlom Oravická
614/14, 028 01 Trstená, IČO: 36 709 727 uznesením 4K/14/2014-306 zo dňa 25.6. 2015 potvrdil prevod
pohľadávky veriteľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, vo výške 755,15 EUR, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok
vedená pod číslom 3, na veriteľa: OVP ORAVA, s.r.o., so sídlom Oravická 614/20, 028 01 Trstená, IČO: 31 608 957.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.7. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K016393
Spisová značka: 9K/4/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.,
so sídlom Štrková 17, 011 54 Žilina, IČO: 31 568 963, správcom ktorého je Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom
kancelárie Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu
žalobu, takto
rozhodol
Návrh správcu o uloženie osobe podať žalobu voči správcovi v zmysle § 78 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K016394
Spisová značka: 2K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Zemánek, nar.
13.03.1990, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom
kancelárie: Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 5.787,42 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) paušálna odmena do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eur,
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b) odmena správcu z výťažku vo výške 256,16 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné, kancelárske potreby, notár) vo výške 64,99 eur,
d) náklady konkurzu (bankové poplatky) vo výške 122,50 eur,
e) právna pomoc (JUDr. Tomáš Baláž) vo výške 500,- eur,
f) súdny poplatok z výťažku vo výške 11,50 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 4.035,61 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Tatra banka, a.s., vo výške 10,55 eur,
b) Poštová banka, a.s., vo výške 1.308,12 eur,
c) Poštová banka, a.s., vo výške 497,88 eur,
d) BNP PARIBAS PESONAL FINANCE SA (CETELEM SLOVENSKO a.s.), vo výške 181,72 eur,
e) Home Credit Slovakia, a.s., vo výške 2.037,34 eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K016395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarina Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 131, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/133/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/133/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurze na majetok vyššie uvedeného úpadcu správca podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

K016396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarina Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 131, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/133/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/133/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty – všeobecná časť
Vo veci konkurzného konania:
Dlžník:

Tomáš Jarina

bytom:

Hlavná ulica 55/131, 900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor

nar.:

24.05.1983

Všeobecná časť:
uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 33OdK/133/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
20.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok vyššie uvedeného dlžníka a ja som bol ustanovený za jeho
správcu.
V Obchodnom vestníku zverejnil oznam o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku.
V konkurze nebol ustanovený žiaden zástupca veriteľov. Z tohto dôvodu som pri speňažovaní majetku postupoval
podľa § 167n ods. 1. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 48b vyhlášky č. 665/2005
Z. z., a to verejným ponukovým konaním zverejneným v Obchodnom vestníku.
Všetok majetok bol speňažený za celkovú sumu 1.500 €.
Do konkurzu prihlásili pohľadávky dvaja veritelia v celkovej sume 5.499,85 €. Z týchto pohľadávok som ako
správca zistil sumu 5.499,85 €. Čistý výťažok je v sume 901,54 €, t. j. v sume výťažku poníženého o pohľadávky
proti podstate. Suma výťažku určená na uspokojenie pohľadávky veriteľa sa vypočíta nasledovne:
suma zistenej pohľadávky / 5.499,85 € x 901,54 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma čistého výťažku bude poukázaná veriteľom na nimi uvedené účty.
V Bratislave, dňa 07.04.2021
JUDr. Michal Mudrák
správca
Príloha:
1. Rozvrhová časť
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu Tomáš Jarina, nar. 24.05.1983, Hlavná ulica 55/131, 900
42 Miloslavov – Alžbetin Dvor, tvoriaceho všeobecnú podstatu

Druh
Bližší popis
Suma speňaženia
majetku
Majetok speňažený pred prvou schôdzou veriteľov (bez odmeny správcu)
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, VIN:
hnuteľná TMBFA25JX83144833, dátum prvej evidencie:
1
1 500,00 €
vec
01.04.2008, farba: červená, druh PHM: benzín,
karoséria: kombi, stav tachometra: 138000
Spolu
1 500,00 €
Suma speňaženia zahrnutá do rozvrhu
Pohľadávky proti podstate
Č. položky

Dátum
vzniku

Dátum
úhrady

od
21.11.2020
podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu

21/11/2020

podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

Právny dôvod pohľadávky

Veriteľ

JUDr. Michal
Mudrák
Okresný súd
súdny poplatok
Bratislava I
náhrada za skenovanie a zverejnenie v registri JUDr. Michal
úpadcov
Mudrák
paušálna náhrada 30 € / mesiac + DPH podľa
JUDr. Michal
§ 24b vyhlášky 665/2005 Z. z., zmena vyhlášky
Mudrák
platná od 01.03.2017
JUDr. Michal
DPH k paušálnej odmene správcu
Mudrák
JUDr. Michal
odmena z výťažku
Mudrák
hotové výdavky správcu

podľa
rozvrhu
Spolu
Uspokojenie veriteľov
Suma určená na uspokojenie veriteľov (suma uspokojenia)

1 500,00 €
Dôvod
priradenia do
podstaty
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.

Názov veriteľa

483,39 €
153,16 €

BENCONT COLLECTION, a.s.
BENCONT COLLECTION, a.s.
BENCONT COLLECTION, a.s.

70,03%

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

67,30%

3 375,97 €
5 499,85 €

10,00 €

3,00 €

3,00 €

49,08 €

49,08 €

180,00 €

180,00 €

100,00 €

100,00 €

256,39 €

256,38 €

901,54 €

Prihlásená Zistená
suma
suma

1 487,33 €

10,00 €

598,46 €

Podiel na sume
uspokojenia
Miera
(vrátane úschovy u uspokojenia
správcu)
22,76%
16,39%
7,21%
16,39%

483,39 €
153,16 €
1 487,33
€
3 375,97
€
5 499,85
€

Výška
Suma na rozvrh
pohľadávky

Celkom

Úhrada
veriteľovi

Uschovanie u
správcu (§99
ods. 2 ZKR)

79,24 €
25,11 €

0,00 €
0,00 €

16,39%

243,80 €

0,00 €

16,39%

553,39 €

0,00 €

901,54 €

K016397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 1 – 3. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001/2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania – VPK č. 1
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
rok
popis hnuteľnej veci
č.
výroby
Mobilný telefón: Huawei
1.
neznáme
P10 Selfie
Spolu súpisová hodnota

miesto kde sa vec hodnota v
nachádza
€
Používaný, funkčný, vady: prasknuté
Jiráskova 1001 / 2, 851 01
neznáme neznáme
50,00
predné sklo
Bratislava
50,00,- €
stav opotrebovanosti

VIN č.

Ev. č.

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 1 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Mobilný telefón: Huawei P10 Selfie);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
h. podpis záujemcu
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 1“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
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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pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
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.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
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.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K016398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 2 – 3. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania – VPK č. 2
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
stav
popis hnuteľnej veci
rok výroby
č.
opotrebovanosti
Mobilný telefón: Sony Ericsson
2.
neznáme Používaný, funkčný,
M600i
Spolu súpisová hodnota
25,00,- €

VIN č.

Ev. č.

neznáme neznáme

miesto kde sa vec nachádza

Jiráskova 1001 / 2, 851 01
25,00
Bratislava

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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za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 2 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Mobilný telefón: Sony Ericsson
M600i);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
h. podpis záujemcu
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 2“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
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.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K016399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 3 – 3. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania – VPK č. 3
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
stav
popis hnuteľnej veci
rok výroby
č.
opotrebovanosti
Mobilný telefón: Sony Ericsson
3.
neznáme Používaný, funkčný,
W580i
Spolu súpisová hodnota
25,00,- €

VIN č.

Ev. č.

neznáme neznáme

miesto kde sa vec nachádza

hodnota
€

v

Jiráskova 1001 / 2, 851 01
25,00
Bratislava

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 3 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak 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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záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
dátum narodenia 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 (Mobilný telefón: Sony Ericsson
W580i);
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
podpis záujemcu

Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 3“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
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.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
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.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K016400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dychová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3039 / 10, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1980
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/32/2021 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/32/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/32/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4OdK/32/2021 zo dňa 26.03.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku 64/2021 vydanom dňa 06.04.2021 pod č. K015521 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Žaneta
Dychová, nar. 18.06.1980, trv. byt. Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava a súčasne bola do funkcie správcu
ustanovená spoločnosť MS Alpex, k.s, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu
S1859. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 4OdK/32/2021 S1859 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
09.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 232 410 205 alebo
e-mailom na msalpex@gmail.com.
V Bratislave, dňa 07.04.2021
MS Alpex, k.s., Správca S1859

K016401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dychová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3039 / 10, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1980
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/32/2021 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/32/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Alpex, k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Žaneta Dychová, nar. 18.06.1980, trv. byt. Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), ako správca
Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.: 4OdK/32/2021, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú.:
4027899229 / 7500, IBAN: SK17 7500 0000 0040 2789 9229, BIC: CEKOSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00
EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 07.04.2021
MS Alpex, k.s., Správca S1859

K016402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2175 / 7, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2020
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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Oznámenie o výsledku III. kola ponukového konania
Dňa 26.03.2021 Správca vyhlásil III. kolo ponukového konania na majetok dlžníka: Peter Kmeť, nar. 30.01.1966,
Cabanova 2175/7, 841 02 Bratislava, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č.
58/2021 deň vydania: 25.03.2021 na speňaženie nižšie uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený pod súp. zložkou č. 1 a 2 zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty majetku v OV pod č. 237/2020, deň vydania 09.12.2020 a jeho oprava zverejnená v OV pod č. 52/2021,
dňa 17.03.2021
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 06.04.2021 do 14:00
hod.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
III. kolo ponukového konania bolo neúspešné.
V Nitre, dňa 07.04.2021
JUDr. Milada Koukalová,
Správca dlžníka

K016403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Veľký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dňa 30.12.2020 bol v Obchodnom vestníku č. OV 250/2020 pod č. K092355 zverejnený súpis všeobecnej
podstaty, do ktorého bola zaradená iná majetková hodnota ako súpisová položka č. 1.

Za účelom speňaženia vyššie uvedenej inej majetkovej hodnoty správca vyhlásil:

a. 1. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 250/2020 pod č. K092356 dňa 30.12.2020;

b. 2. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 47/2021 pod č. K011884 dňa 10.03.2021;

c.

3. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 59/2021 pod č. K014509 dňa 26.03.2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ani v jednom z vyššie uvedených kôl nebola v termíne na predkladanie ponúk doručená ponuka záujemcu.
Z tohto dôvodu bolo ponukové konanie neúspešné.

Podľa ustanovenia § 167q ods. 3 v spojení s § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak sa inú majetkovú hodnotu podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že súpisová položka č. 1 zaradená
do súpisu všeobecnej podstaty prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K016404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Veľký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S 1483, ktorý bol na
základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 33OdK/160/2020 zo dňa 03.12.2020 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 244/2020 dňa 18.12.2020, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka, pána
Ing. Jozefa Veľkého, Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava, Slovenská republika dátum narodenia: 29.06.1970
(„Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

V Bratislave, 07.04.2021

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

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

29

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

K016405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Branislav Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 1029/43, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom ani druhom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna
ponuka, ako správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Ing. Branislava Oravca, Vlčkova 1029 / 43, 811 06
Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1968 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto vyhlasujem v
zmysle ustanovenia § 167p v spojení s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) tretie kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

Kolo:

Tretie

Predmet:

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

Súpisová položka č. 2

Iná majetková hodnota

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

Súpisová hodnota: 3.013,33 eur

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 zápisu majetku do súpisu: 04.11.2020

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

Lehota:

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

Spôsob uplatnenia ponuky:

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

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

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

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

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

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

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

zahraničnej

banky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

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

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

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K016406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ormandy Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Bratislava-Nové Mesto Junácka 3216/1, 831 04 BratislavaNové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/449/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/449/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Roman Ormandy, nar. 06.04.1975, trvale bytom Bratislava – Nové Mesto,
týmto v zmysle ustanovenia § 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, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky
veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej sume 26.859,95 EUR,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 07.04.2021.
Mgr. Edita Rieglová, správca

K016407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
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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Dňa 7.4.2021 bola správcovi doručená ponuka do verejného ponukového konania na speňažovanie majetku
dlžníka. Obsahom doručenej písomnosti bola ponuka na odkúpenie majetku- súpisová zložka majetku číslo 2.
Záujemca zložil zábezpeku na správcovský účet. Správca ponuku vyhodnotí ako úspešnú. Správca so
záujemcom uzavrie kúpnu zmluvu, ak si podľa ust. §167r zákona 7/2005Z.z. oprávnená osoba so súhlasom
dlžníka neuplatní právo vykúpiť vec z konkurzu a nezaplatí sumu dosiahnutú vo verejnom ponukovom konaní.

K016408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Mindáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/437/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/437/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Hana Mindáková, nar. 17.12.1959,
trvale bytom Borovicová 1152/52, Lozorno týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň si správca touto cestou dovoľuje uviesť, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.

V Bratislave, dňa 07.04.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K016409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schvalier Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 3197 / 4, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/418/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/418/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.11.2020 sp. zn.: 27OdK/418/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku 222/2020 dňa 18.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Vladimír
Schvalier, nar. 18. 04. 1978, trv. byt. Drobného 3197/4, Bratislava (ďalej ako „dlžník) a do funkcie správcu bola
ustanovená: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn.: S1623
(ďalej „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
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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Vzhľadom na skutočnosť, že boli naplnené predpoklady pre zrušenie konkurzu podľa § 167v ods. 2 ZKR - do 90
dní sa od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, správca oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Vladimír Schvalier, nar. 18. 04. 1978, trv. byt. Drobného 3197/4, Bratislava, končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 27OdK/418/2020 zrušuje.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, SKP
V Bratislave 31.3.2021
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K016410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze úpadcu MONTRE, s.r.o.

Úpadca:

MONTRE, s.r.o.

so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 35 918 608
Spisová značka:

33K/3/2020

Dátum:

29.3.2021

Čas:

12:00 hod.

Prítomní:
1. OPERA Srl, so sídlom: Via Ponti di Debba 5, I-36100 Vicenza, Taliansko, identifikačné číslo
spoločnosti: 32203
2. RON OFFENBACH B.V, so sídlom: De Wetering 101, 4906CT Oosterhout,
číslo spoločnosti: 20092690

Holandsko, identifikačné

3. B.A.SYSTEM, s.r.o., so sídlom: Ružový háj 1358/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 717 495,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:
19401/T
4. HANSTEF GROUP, s.r.o., so sídlom: Labutia 99/50, Šamorín 931 01, IČO: 51 666
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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spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42123/T
5. Vojtech Lang, so sídlom: Školská 982/41, Šamorín 931 01, živnosť zapísaná
v živnostenskom
registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-8616

zastúpení:

JUDr. Adriána Rimková
IČO: 35 577 959
so sídlom: Pribinova 20, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Číslo preukazu SAK: 7555

Predseda veriteľského výboru:
Zapisovateľ:

JUDr. Adriána Rimková
Ema Gičová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi
3. Záver

Opis priebehu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

Predseda veriteľského výboru na úvod uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané po
doručení žiadosti správcu konkurznej podstaty o udelenie záväzného pokynu.

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
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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prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského
výboru.

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.

Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru, správca je povinný sa
na zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského
výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti; o dôvodoch tejto
výhrady predseda veriteľského výboru bezodkladne informuje súd. Ak veriteľský výbor do 30 dní od zasadnutia
bez účasti správcu z dôvodu výhrady nepožiada súd o odvolanie správcu alebo o zvolanie schôdze veriteľov na
účel výmeny správcu, predseda veriteľského výboru oboznámi správcu o predmete rokovania veriteľského výboru
a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia bez jeho účasti.

Úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu je
povinný sa na písomnú žiadosť veriteľského výboru alebo správcu zúčastniť na zasadnutí veriteľského výboru a
odpovedať na otázky členov veriteľského výboru a správcu.

O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných
členov veriteľského výboru, opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským
výborom spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis
zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru
doručí súdu a správcovi. Ak si veriteľský výbor zo závažných dôvodov vyhradil zasadnutie bez prítomnosti
správcu, odpis zápisnice sa správcovi doručuje až v prípade oboznámenia správcu s predmetom rokovania
veriteľského výboru. Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej
zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica tvorí súčasť správcovského spisu.

Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia
veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho
rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie veriteľského výboru v
rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie veriteľského výboru do
siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd
aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť.

2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi

Predseda prítomných členov veriteľského výboru poučil o tom, že predmetom tohto bodu programu zasadnutia
veriteľského výboru je hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi v zmysle žiadosti o uloženie záväzného
pokynu ohľadom speňaženia hnuteľnej veci úpadcu zo dňa 22.3.2021, a to na predaj hnuteľných vecí
špecifikovaných v žiadosti formou ponukového konania.
Predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o žiadosti o uloženie záväzného pokynu ohľadom
speňaženia hnuteľnej veci úpadcu zo dňa 22.3.2021.

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

Za:
5 hlasov (OPERA Srl, RON OFFENBACH B.V., B.A.SYSTEM, s.r.o., HANSTEF GROUP, s.r.o.,
Vojtech Lang)
Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Nehlasoval:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, ukladá správcovi záväzný pokyn v zmysle žiadosti o uloženie
záväzného pokynu ohľadom speňaženia hnuteľnej veci úpadcu zo dňa 22.3.2021, a to na predaj
hnuteľných vecí špecifikovaných v žiadosti formou ponukového konania.“

3. Záver

Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu, predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 29.3.2021

_________________________
JUDr. Adriána Rimková
predseda veriteľského výboru

Ing. Tomáš Antonič, správca

K016411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Polčic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 793/40, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.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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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Ján Polčic, nar. 18.10.1974, bytom Muškátová 793/40, 821 01 Bratislava, oznamuje
účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účet je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Bratislave dňa 07.04.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K016412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Polčic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 793/40, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Ján Polčic, nar. 18.10.1974, bytom Muškátová 793/40, 821 01 Bratislava, oznamuje, že podľa
doterajších zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Bratislave dňa 07.04.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K016413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jeniš Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokarpatské námestie 4671 / 10, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
konajúci za dlžníka Zdeněk Jeniš, dátum narodenia: 20.07.1956, trvale bytom Malokarpatské námestie
4671/10, 841 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 07.04.2021 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa:
BENCONT COLLECTION, a.s. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, prihlásenej
pohľadávky v celkovej sume 335,32 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K016414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papayová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 1125/39, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1961
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/6/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/6/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvý správcovský dom, k.s. správca dlžníka Božena Pápayová, nar. 23.03.1961, bytom Wolkrova 1125/39,
851 01 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 07.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K016415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludviková Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v I. kole ponukového konania na
speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúka na predaj spolu 1 spoluvlastnícky podiel nehnuteľností
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podliehajúcich konkurznej podstate zapísaný v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou položkou 3,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa 17.7.2020 a spresnený vo OV č. 50/2021 zo dňa 15.3.2021.
Ide o ostatnú plochu podľa nasledovnej výmery a spoluvlastníckeho podielu v celkovej súpisovej hodnote 179,Eur:
Druh
Ostatná plocha

Výmera v m2
1048

Obec
Levice

KÚ
Sazdice

Číslo LV
1619

Č. parcely
3308

Spoluvlastnícky podiel
6038/883700

Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 11 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “27OdK/59/2020 – ponuka OsP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 11 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.
11. Výsledok ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com alebo tel. č. 0903/241461.

K016416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Královičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belinského 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/128/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/128/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 4OdK/128/2020 zo dňa 29.01.2021 (bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka
Andrea Královičová, nar. 16.07.1975, trvale bytom Belinského 1039/15, 851 01 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

1. kolo ponukového konania

V zmysle záväzného pokynu Veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR") zo dňa 29.03.2021, správca
úpadcu MONTRE, s. r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 608 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, Ing. Tomáš Antonič ponúka v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovný hnuteľný
majetok:

Hnuteľný majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý je predmetom Ponukového konania, bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 52/2021 dňa 17.03.2021 (K013025) nasledovne:
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
2

Hnuteľná vec

3

Hnuteľná vec

4
5
6
7
8

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

9

Hnuteľná vec

10

Hnuteľná vec

11

Hnuteľná vec

12

Hnuteľná vec

13

Hnuteľná vec

14

Hnuteľná vec

15

Hnuteľná vec

16

Hnuteľná vec

Množstvo
(ks)

sklenená vitrína s dreveným podstavcom s
12
rozmerom 101x50x50 cm
obvodné skrine (sklo) s rozmerom 58x101x66
15
cm
poloblúk (sklo) s rozmerom 58x133x66 cm
3
poloblúk (sklo) s rozmerom 54x101x66 cm
6
poloblúk (sklo) s rozmerom 58x68x47 cm
9
poloblúk s rozmerom 18x67x90 cm
3
poloblúk s rozmerom 18x84x90 cm
3
nábytok s rozmerom 40x64x89 cm umiestnený
2
pri vchode do prevádzky
nábytok s rozmerom 60x64x89 cm umiestnený
10
pri vchode do prevádzky
skriňa s policami s rozmerom 157x89x60 cm
5
skriňa s policami (sklo) s rozmerom 129x89x60
2
cm
poloblúk s tromi sklenenými policami s
1
rozmerom 60x204x94 cm
skrinka vcelku s tromi policami (sklo) s
rozmerom 193x127x40 cm umiestnená v 1
prevádzke pri pokladni
stolík s rozmerom 103x60x110 cm
1
skrinka nad umývadlom s rozmerom 30x99x60
1
cm

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

336,00 €

1/1

375,00 €

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

132,00 €
252,00 €
297,00 €
120,00 €
135,00 €

1/1

62,00 €

1/1

340,00 €

1/1

205,00 €

1/1

94,00 €

1/1

35,00 €

1/1

35,00 €

1/1

41,00 €

1/1

21,00 €
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18
19
20
21
22
23

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
skrinka s umývadlom s rozmerom 60x90x46 cm
skriňa s rozmerom 80x42x50 cm
skriňa s rozmerom 180x42x50 cm
skriňový trezor s rozmerom 108x170x59,5 cm
polica nad trezorom s rozmerom 120x60 cm
polica nad trezorom s rozmerom 120x55 cm,
skrinka s rozmerom 75x32x103 cm

1
1
1
1
1
3
1

Deň vydania: 12.04.2021
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

20,00 €
25,00 €
45,00 €
700,00 €
18,00 €
51,00 €
25,00 €

Podmienky Ponukového konania:

1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
+421 911 844 424.
2. Lehota je maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – 33K/3/2020“ na adresu: Ing. Tomáš Antonič, Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľných vecí ako súboru majetku,
identifikačné údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, bydlisko, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO –
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), spôsob uhradenia odplaty a kontaktné
informácie záujemcu.
6. Podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
7. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom uzavrieť kúpnu zmluvu môže správca s
víťazným záujemcom až na základe súhlasu zo strany veriteľského výboru,
8. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
veriteľského výboru s uzavretím kúpnej zmluvy.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K016418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lexus s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 541 345
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2021 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu Lexus s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, IČO: 45 541 345 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27K/8/2021,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre
popretie pohľadávky, číslo účtu je: SK26 1100 0000 0029 2985 9331 vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle ust. § 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.
JUDr. Oliver Korec, správca.

K016419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Saburi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29 Augusta 2281/32A, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.3.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/182/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/182/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Saburi, nar. 03.03.1984, Ul.29.Augusta
2281/32A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), oznamujem, že preskúmaním pomerov dlžníka som nezistila žiadny majetok podliehajúci
konkurzu.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Andrea Hríňová
správca dlžníka

K016420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Saburi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29 Augusta 2281/32A, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.3.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/182/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/182/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Saburi, nar. 03.03.1984, Ul.29.Augusta
2281/32A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
oddelenej podstaty:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Andrea Hríňová, správca

K016421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

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

·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 07.04. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K016422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Linder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 252, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/365/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/365/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

M A J E T K U – všeobecnej podstaty

sp.zn.

28OdK/365/2019 S1772

Dlžník:

Stanislav Linder, nar. 06.05.1983, bytom 908 71 Moravský Svätý Ján 252

Súpisová zložka majetku č. 1
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Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis súpisovej zložky majetku: peniaze v banke
Súpisová hodnota: 0,- €
Deň zápisu majetku do súpisu: 18.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 písm.a) zákona č. 7/2005 ZKR

V Dun.Strede, 07.04.2021
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K016423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Linder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 252, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/365/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/365/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako
„správca“), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.12.2019, pod č. k. 28OdK/365/2019 - 12
ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Linder, nar. 06.05.1983, 908 71
Moravský Svätý Ján č. 252 (ďalej ako „dlžník“).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i zák. č. 7/2005 ZKR nezistil
žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Stanislav Linder, nar. 06.05.1983, 908 71
Moravský Svätý Ján č. 252 zruší.
V Dun.Strede, 07.04.2020
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka Stanislav Linder
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K016424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Malko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 54, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/308/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/308/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.10.2020 č. k.: 25OdK/308/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 213/2020 zo dňa 04.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 05.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Erik Malko, narodený 08.06.1975, trvale bytom 925 81 Diakovce 54, (podnikajúci
pod obchodným menom Erik Malko, IČO: 52 558 720, s miestom podnikania 925 81 Diakovce 54) (ďalej v texte
len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) Správca týmto
vyhlasuje tretie kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021, a to:
POZEMOK :
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"E"
1.
parc. č. 3738
orná pôda
4 902 m2 2479
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"C"
2.
1918/2
záhrada
157 m2 585
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"C"
zastavaná plocha a
3.
2007/2
157 m2 585
nádvorie

Katastrálne
územie
Diakovce
Katastrálne
územie
Diakovce

Spoluvlastnícky
dlžníka
Diakovce 1/1

podiel Súpisová
hodnota
4 228,96 EUR

Spoluvlastnícky
dlžníka
Diakovce 1/6

podiel Súpisová
hodnota
575,00 EUR

Obec

Obec

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

Diakovce

Diakovce 1/6

podiel Súpisová
hodnota
1 190,00 EUR

(ďalej v texte len ako „Súbor majetku“)
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Súbor majetku je stanovená na 10% súpisovej hodnoty, t. j.
599,39 €. 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.
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...
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 282232019 a uvedením
poznámky: „Zábezpeka konkurz Erik Malko“ 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 Erik
Malko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. Na ponuky doručené
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie Súboru majetku, návrh kúpnej ceny za Súbor majetku, 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 so spracovaním osobných údajov
na účely tohto 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.
Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční 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 Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov zaslaním správy . 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 Erik Malko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú kúpnu cenu ako je minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za
Súbor majetku, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená zábezpeka 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, ktorý musí byť
úradne osvedčený, s tým, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a prípadne iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku 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 § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K016425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Tanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 976/34, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/209/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/209/2020
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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konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.07.2020 č.k.: 25OdK/209/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 137/2020 zo dňa 17.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 18.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Róbert Tanko, narodený 01.12.1970, trvale bytom Mierová 976/34, 925 23 Jelka,
podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Tanko, IČO: 40 895 769, s miestom podnikania Mierová 976/34,
925 23 Jelka (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 tretie
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. 28/2021 zo dňa 11.02.2021 pod položkou K006999,
a to:
HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej
Súpisová
Opis:
zložky:
hodnota:
Mobilný telefón: HUAWEI, výrobné č.: 46 2018, evidenčné č.: ATU-L218.0.0.157
1.
Nachádza sa u dlžníka, ktorý je oprávnený ho užívať v zmysle § 167b ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. 50,00 €
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

(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 10% 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: 252382020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Róbert Tanko“ 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 Róbert
Tanko, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: 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 Róbert Tanko, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K016426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Surányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padáň 93, 929 01 Padáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/238/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.07.2020 č. k.: 25OdK/238/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 30.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Barnabáš Surányi, narodený 06.03.1971, trvale bytom 929 01 Padáň 93,
podnikajúceho pod obchodným menom Barnabáš Surányi, IČO: 43 563 821, s miestom podnikania 929 01 Padáň
93 (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 tretie
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. 222/2020 zo dňa 18.11.2020 pod položkou
K083185, a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
súpisovej zložky

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Motorové vozidlo: RENAULT SCENIC
EČV: DS074DX
VIN: VF1JA0B0527625255

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rok výroby: 2002,
zdvihový objem valcov: 1598 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: strieborná metalíza svetlá
počet najazdených km: 255 686 km
stratený veľký technický preukaz
platnosť STK: do 26.04.2020
platnosť EK: do 26.02.2022
stav: pojazdné, zlý technický stav

1

Deň vydania: 12.04.2021

Padáň 93

300,00 €

Číslo
súpisovej zložky

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

2

Motorové vozidlo: CITROEN ZX
EČV: DS257EJ
VIN: VF7N2B10006B17393
rok výroby: 1995,
zdvihový objem valcov: 1360 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: modrá metalíza
platnosť STK: do 12.12.2017
platnosť EK: do 27.10.2017
stav: nepojazdné, pokazený motor

Padáň 93

100,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 10% 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: 252382020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Barnabáš Surányi“ 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
Barnabáš Surányi, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: 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 Barnabáš Surányi, 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:
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„(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.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K016427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Monika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova č. 7972/60A, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/15/2021 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 36OdK/15/2021 zo dňa 05.02.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Monika Balážová, nar. 24.02.1974, bytom 917 01 Trnava, Coburgová č. 7972/60A. Dlžník bol
súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11,
921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 28/2021 dňa 11.02.2021.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Monika Balážová, nar.
24.04.1974, bytom 917 01 Trnava, Coburgová č. 7972/60A týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa
končí.
Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní už
majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Monika Balážová, nar. 24.02.1974, bytom 917 01 Trnava, Coburgová
č. 7972/60A vedený Okresným súdom v Trnave pod sp.zn. 36OdK/15/2021 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 07.04.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K016428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 7972 / 60C, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
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Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/7/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata
Majetok

Zápis
do Súpisová hodnota v mene €
súpisu
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
zložka číslo
zápisu
1
Pozemok parcelné číslo 573/2, druh pozemku: záhrada, o 07.04.2021 § 167h
výmere 103 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný
ZKR
na LV číslo 481, pre katastrálne územie: Trenčianska Teplá, vo
výške podielu 1/10 k celku (výmera pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel 10,30 m2)
Súpisová
Pozemok parcelné číslo 574/1, druh pozemku: zastavaná 07.04.2021 § 167h
zložka číslo plocha a nádvorie, o výmere 313 m², umiestnený v zastavanom
ZKR
2850,00
2
území obce, zapísaný na LV číslo 481, pre katastrálne územie:
(spoluvlastnícky podiel 1/10)
Trenčianska Teplá, vo výške podielu 1/10 k celku (výmera
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 31,30 m2)
Ocenené Potvrdením InvestHouse
Súpisová
Pozemok parcelné číslo 575/1, druh pozemku: zastavaná plocha 07.04.2021 § 167h s.r.o., IČO: 45 441 456, so sídlom
zložka číslo a nádvorie, o výmere 20 m², umiestnený v zastavanom území
ZKR Palackého 35, 911 01 Trenčín, zo dňa
3
obce, zapísaný na LV číslo 481, pre katastrálne územie:
12.08.2019 v cene 28 500,00 €.
Trenčianska Teplá, vo výške podielu 1/10 k celku (výmera
2
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,00 m )
Súpisová
Stavba súpisné číslo 769, parcelné číslo 574/1, druh stavby: 07.04.2021 § 167h
zložka číslo rodinný dom, stavba postavená na zemskom povrchu, zapísaná
ZKR
4
na LV číslo 481, pre katastrálne územie: Trenčianska Teplá, vo
výške podielu 1/10

K016429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eva Mikešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sigetská 1968/27, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdS/6/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdS/6/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 36OdS/6/2020 zo dňa 18.11.2020 v konaní o určenie splátkového
kalendára bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi dlžníkovi Mgr. Eva Mikešová, nar. 07.03.1982, bytom 925 21
Sládkovičovo - Sigetská č. 1968/27. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie
Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 229/2020 dňa 27.11.2020.
Správca v súlade s ust. § 168d ods. 1 ZKR oznamuje že zostavil návrh splátkového kalendára pre
nezabezpečených veriteľov s 31,81 % uspokojenia.
Každý kto môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu v lehote 90 dní od zverejnenia tohto
oznamu námietku.
V Piešťanoch 07.04.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca
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K016430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobok Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica R. Jašíka 1929 / 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/394/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/394/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Juraj Bobok zrušuje.

K016431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Habšuda ALMA, Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
34 532 994 vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d) zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na
speňaženie obchodného podielu úpadcu v spoločnosti MOBILE SLOVAKIA, s.r.o., SNP 758, 018 51 Nová
Dubnica, IČO: 45 640 971, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.
25333/R.
PODMIENKY ÚČASTI:
1.
Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M. R. Štefánika 141/13, 01701 Považská
Bystrica doručená najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
2.

Majetok sa speňažuje ako celok.

3.

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
o pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
1. meno, priezvisko,
2. fotokópiu preukazu totožnosti;
3. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. rodné číslo,
5. bydlisko,
o pri právnickej osobe:
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. IČO,
4. výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
5. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra;
o pri fyzickej osobe podnikateľovi:
1. meno, priezvisko,
2. bydlisko,
3. rodné číslo,
4. vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
5. fotokópiu preukazu totožnosti,
6. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách,
musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na majetok, ktorý je predmetom ponukového konania,
musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej
označením „PONUKOVÉ KONANIE KONKURZ 38K/55/2016 – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr 30-ty deň odo
dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, do 16,00 hod.
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že:
- záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
- záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.

4.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku.
5.
Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100 %
z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu IBAN: SK02 0900 0000
0050 4101 6247. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na
kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
6.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí
Slovenskú sporiteľňu, a.s. ako dotknutého zabezpečeného veriteľa najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že
Slovenská sporiteľňa, a.s. má v prípade záujmu právo sa otvárania obálok zúčastniť. Správca po otvorení obálok
s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti podľa tohto pokynu a či sú
k nej priložené požadované doklady.
7.
Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu
bude úspešná. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak príslušný
orgán, dotknutý zabezpečený veriteľ, po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou túto
výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi písomne alebo emailom odsúhlasí.
8.
Výsledky ponukového konania s uvedením najvhodnejšej ponuky správca oznámi Slovenskej sporiteľni,
a.s. ako dotknutému zabezpečenému veriteľovi do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami
písomne alebo emailom.
9.
Po obdržaní súhlasu príslušného orgánu, t.j. dotknutého zabezpečeného veriteľa s ponukou kúpnej ceny
tohto záujemcu, oznámi správca úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná.
Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie
kúpnej zmluvy.
10.

Správca neprihliada na ponuky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. doručené správcovi po uplynutí lehoty na ich predkladanie,
b. nepodpísané priamo záujemcom.
11.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky a ponukové konanie
zopakovať.
Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K016432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kocúrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Weinholda 683/53, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/11/2021 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/11/2021-18 zo dňa 22.01.2021, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 18/2021 dňa 28.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav
Kocúrik, nar. 26.07.1981, trvale bytom Kpt. Weinholda 683/53, 872 43 Zemianske Kostoľany, podnikajúci
pod obchodným menom Miroslav Kocúrik s miestom podnikania Kpt. Weinholda 683/53, 972 43
Zemianske Kostoľany, IČO: 43 923 305 (ďalej aj „dlžník“), a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca konkurznej podstaty Miroslav Kocúrik, nar. 26.07.1981, trvale bytom Kpt.
Weinholda 683/53, 872 43 Zemianske Kostoľany, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kocúrik s
miestom podnikania Kpt. Weinholda 683/53, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 43 923 305 podľa ust. § 167n
ods. 1 druhá veta a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom verejného ponukového konania sú nehnuteľnosti zapísané do súpisu majetku podstát vyhotoveného
v rámci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka Miroslav Kocúrik zverejneného v Obchodnom
vestníku OV č. 64/2021 dňa 06.04.2021. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosti tvoria spoločnú nehnuteľnosť, tieto sa
predávajú ako jeden súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca nezodpovedá za
prípadné vady nehnuteľností, a to ani za právne vady.
1. Spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti
parc.č.

výmera/druh pozemku

KN-E 5316
42 m2/orná pôda
KN-E 5355/1 292 m2/orná pôda
parc.č.

výmera/druh pozemku

KN-C 1656/2 27933 m2/lesný pozemok

hodnota
(EUR)
6317 SR, Brezno, Polomka
0,20 EUR
6317 SR, Brezno, Polomka
1,50 EUR
hodnota
č. LV štát, obec, k. ú./ adresa
(EUR)
SR, Brezno, Závadka nad
1037
12,60 EUR
Hronom
č. LV štát, okres, k. ú./ adresa

spoluvlastnícky podiel
52 / 103824
52 / 103824
spoluvlastnícky podiel
52 / 103824

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

59

Obchodný vestník 68/2021

KN-E 2842/1 6138 m2/trvalý trávny porast
KN-E 3850

6354 m2/trvalý trávny porast

KN-E 3882

5672 m2/trvalý trávny porast

KN-E 3999

720 m2/orná pôda

KN-E 4000

763 m2/orná pôda

KN-E 4023/1 4900 m2/lesný pozemok
KN-E 4024/1 28873 m2/lesný pozemok
KN-E 4048

1262 m2/lesný pozemok

KN-E 4082

25440 m2/lesný pozemok

KN-E 4093

1757 m2/orná pôda

KN-E 4094/1 1819 m2/trvalý trávny porast
KN-E 4155

9896 m2/lesný pozemok

KN-E 4156

563 m2/trvalý trávny porast

KN-E 4852

1427 m2/trvalý trávny porast

KN-E 5315

4141 m2/trvalý trávny porast

KN-E 5316

4283 m2/trvalý trávny porast

KN-E 5317

3180 m2/trvalý trávny porast

KN-E 5355/1 1735 m2/lesný pozemok
parc.č.

výmera/druh pozemku

KN-C 1261/2 5506 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1563/3 511454 m2/lesný pozemok
KN-C 1563/4 433603 m2/lesný pozemok
KN-C 1563/5 51062 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1568

2608 m2/zastavaná plcoha a nádvorie

KN-C 1569/3 1472 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1574/5 22427 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1574/6 3049 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1575/4 6783 m2/zastavaná plocha a nádvorie
KN-C 1586

24158m2/trvalý trávny porast

KN-C 1587

1812 m2/zastavaná plocha a nádvorie

KN-C 1589/2 22422 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1590/2 1256 m2/zastavaná plocha a nádvorie
KN-C 1591/6 12909 m2/trvalý trávny porast
KN-C 1592/2 1896 m2/zastavaná plocha a nádvorie
KN-C 1594

3932 m2/trvalý trávny porast

Konkurzy a reštrukturalizácie
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SR, Brezno, Závadka nad
3,10 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
3,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
2,80 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
3,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
3,80 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
2,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
13,00 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
0,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
11,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
8,80 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
0,90 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
4,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
0,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
0,70 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
2,10 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
2,10 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
1,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1037
0,80 EUR
Hronom
hodnota
č. LV štát, obec, k. ú./ adresa
(EUR)
SR, Brezno, Závadka nad
1600
2,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
197,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
167,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
21,90 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
0,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
0,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
9,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
1,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
1,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
10,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
0,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
9,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
0,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
5, 50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
0,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1600
1,70 EUR
1037

52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
52 / 103824
spoluvlastnícky podiel
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
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KN-C 1594

3932 m2/trvalý trávny porast

1600

parc.č.

popis

č. LV štát, obec, k. ú./ adresa

KN-C 458

Poľnohospodárska budova súp. č. 197 postavená
1113
na parcele č. 458

38/175600

parc.č.

výmera/druh pozemku

spoluvlastnícky podiel

KN-C 458

952 m2/zastavaná plocha a nádvorie

parc.č.

výmera/druh pozemku

KN-C 1541

69285 m2/lesný pozemok

KN-C 1556

80627 m2/lesný pozemok

KN-C 1558

26346 m2/lesný pozemok

KN-C 1559

117224 m2/lesný pozemok

KN-C 1560

76191 m2/lesný pozemok

KN-C 1561

22013 m2/lesný pozemok

KN-C 1564

8347 m2/lesný pozemok

KN-C 1565

118739 m2/lesný pozemok

KN-C 1566

789 m2/lesný pozemok

KN-C 1567/2 3466 m2/lesný pozemok
KN-C 1577/2 12275 m2/lesný pozemok
KN-C 1577/3 4954 m2/lesný pozemok
KN-C 1577/4 5617 m2/lesný pozemok
KN-C 1579/1 41295 m2/lesný pozemok
KN-C 1579/2 2209 m2/lesný pozemok
KN-C 1580

5721 m2/lesný pozemok

KN-C 1581

167045 m2/lesný pozemok

KN-C 1582

6090 m2/lesný pozemok

KN-C 1583

133387 m2/lesný pozemok

KN-C 1584

2566 m2/lesný pozemok

KN-C 1585

24537 m2/lesný pozemok

KN-C 1605/1 176462 m2/lesný pozemok

Hronom

1,70 EUR

1036/2412807

hodnota
(EUR)

spoluvlastnícky podiel

SR, Brezno, Závadka nad
6,50 EUR
Hronom
hodnota
č. LV štát, obec, k. ú./ adresa
(EUR)
SR, Brezno, Závadka nad
1563
0,20 EUR
Hronom
hodnota
č. LV štát, obec, k. ú./ adresa
(EUR)
SR, Brezno, Závadka nad
1601
26,80 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
31,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
10,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
45,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
29,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
8,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
3.20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
45,90 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
0,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
1,30 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
4,70 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
1,90 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
2,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
16,00 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
0,90 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
2,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
64,60 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
2,40 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
51,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
1,00 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
9,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
68,20 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
6,50 EUR
Hronom
SR, Brezno, Závadka nad
1601
70,80 EUR
Hronom

38/175600
spoluvlastnícky podiel
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807
1036/2412807

KN-C 1606

16914 m2/lesný pozemok

1036/2412807

KN-C 1607

183281 m2/lesný pozemok

Súpisová
hodnota

1.022,50 EUR

Poznámka

Pozemky tvoria spoločnú nehnuteľnosť Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Závadka nad Hronom, ktorá je
zapísaná ako jedna súpisová položka s poukazom na ust. § 77 ods. 1 ZKR a ust. § 9 ods. 9 zákona č. 97/2013 Z. z o
pozemkových
spoločenstvách.
Hodnota bola určená odhadom správcu.

1036/2412807

2. Podmienky verejného ponukového konania
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a) Predloženie ponuky
Záujemca o kúpu predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica s výrazným označením „KONKURZ 38OdK/11/2021 - neotvárať“ v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Do lehoty sa nezapočítava deň, kedy bolo toto
oznámenie zverejnené v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň na predkladanie ponúk pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť správcovi doručená v najbližší nasledujúci
pracovný deň. Lehota je prekluzívna, pričom nie je možné odpustiť jej zmeškanie. Ponuky, ktoré nebudú
predložené, resp. doručené do stanoveného termínu na adresu vyhlasovateľa, nemožno považovať za riadne
podané, a to ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty, ale neboli včas doručené. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené.
Záväzná ponuka predložená, resp. doručená do kancelárie správcu je pre záujemcu záväzná až do skončenia
verejného ponukového konania. Doručenú záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
označenie predmetu kúpy
čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi, a že záujemca súhlasí so všetkými
podmienkami tohto ponukového konania
návrh kúpnej ceny v EUR, najmenej však vo výške súpisovej hodnoty
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
oznámenie čísla účtu na účely vrátenia zálohy na kúpnu cenu pre prípad, že ponuka bude vyhodnotená
ako neúspešná
doklad preukazujúci zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového konania na účet
správcu
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho podané záväzné
ponuky odmietnu.
Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku predložený v cudzom jazyku, s výnimkou českého,
musí byť tento doklad/doklady preložené do slovenčiny súdnym znalcom z príslušného odboru.
Všetky ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen v súlade s podmienkami uvedenými v tomto oznámení,
ale aj v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam ponukového
konania.
Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná za
formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne a nebude zaradená do verejného ponukového konania.
b) Zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk zložiť na účet správcu zálohu na úhradu ponúknutej kúpnej ceny na účet vedený v Tatra
banka, a.s., č. ú. IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
38OdK/11/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu, sa nebude prihliadať.
3. Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky predložené, resp. doručené do termínu na ich podanie budú otvorené v kancelárii správcu na sídle
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
správca ponuky vyhodnotí v lehote do 5 dní odo dňa otvárania obálok a bezodkladne upovedomí o výsledku
otvárania obálok záujemcov. Každý veriteľ, ktorý o to požiada, má právo byť prítomný pri otváraní obálok s
predloženými ponukami.
Podmienky pre výber kupujúceho sú :
·
·
·

·
·
·
·
·

predloženie formálne úplnej záväznej ponuky v termíne
zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, najmenej však sumu 100 % súpisovej hodnoty predmetu; ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového
konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade
ak ani jeden z oslovených záujemcov nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí
kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku
uzavretie kúpnej zmluvy do 15 dní od vyhodnotenia ponúk
pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako
úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu,
ktorý riadne splnil všetky podmienky ponukového konania
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť
záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného
ponukového konania vylúčené.
všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci

Viac informácií o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 042 426 05 65 / 0918 344
729 alebo na emailovej adrese robert.fatura@gmail.com
JUDr. Róbert Fatura, správca

K016433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/306/2020-14 zo dňa 14.07.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 138/2020 dňa 20.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Lukáč,
nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín, pričom do funkcie správcu ustanovil súd Ing. Oľga
Šabová.
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/306/2020-29 zo dňa 02.11.2020 ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 216/2020 dňa 09.11.2020 bol do funkcie správcu ustanovený JUDr.
Róbert Fatura so sídlom Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, a to z dôvodu, že správkyňa Ing. Oľga
Šabová zomrela.

JUDr. Róbert Fatura, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská
677/49, 911 01 Trenčín, štátny občan SR (ďalej len „dlžník“) podľa ust. § 167q ods. 3 a § 167p zákona č. 7/2005
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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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom verejného ponukového konania je iná majetková hodnota - cenný papier dlžníka zapísaný do súpisu
majetku vyhotoveného v rámci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka (ďalej len „dlžník“)
zverejneného v Obchodnom vestníku OV č. 64/2021 dňa 06.04.2021.
Iný druh cenného papiera, Na meno, prevoditeľnosť bez obmedzenia, Nominálna hodnota : 331,94 Eur, Emitent :
Fond národného majetku SR, Množstvo : 1 Ks
2. Podmienky verejného ponukového konania
a) Predloženie ponuky
Záujemca o kúpu predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica s výrazným označením „KONKURZ 38OdK/306/2020 - neotvárať“ v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň na predkladanie ponúk pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť správcovi doručená v najbližší
nasledujúci pracovný deň. Lehota je prekluzívna, pričom nie je možné odpustiť jej zmeškanie. Ponuky, ktoré
nebudú predložené, resp. doručené do stanoveného termínu na adresu vyhlasovateľa, nemožno považovať za
riadne podané, a to ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty, ale neboli včas doručené. Správca takéto
ponuky odmietne ako oneskorené.
Záväzná ponuka predložená, resp. doručená do kancelárie správcu je pre záujemcu záväzná až do skončenia
verejného ponukového konania. Doručenú záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny,
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
oznámenie čísla účtu na účely vrátenia zálohy na kúpnu cenu pre prípad, že ponuka bude vyhodnotená
ako neúspešná
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho podané záväzné
ponuky odmietnu.
Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku predložený v cudzom jazyku, s výnimkou českého,
musí byť tento doklad/doklady preložené do slovenčiny súdnym znalcom z príslušného odboru.
Všetky ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen v súlade s podmienkami uvedenými v tomto memorande,
ale aj v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam ponukového
konania.
Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná
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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za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne a nebude zaradená do verejného ponukového konania.
b) Zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
Záujemca o kúpu predmetu ponukového konania je povinný najneskôr do uplynutia posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk zložiť na účet správcu zálohu na úhradu ponúknutej kúpnej ceny na účet vedený v Tatra
banka, a.s., č. ú. IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
38OdK/306/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu, sa nebude prihliadať.
3. Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania
Ponuky predložené, resp. doručené do termínu na ich podanie budú otvorené v kancelárii správcu na sídle
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
správca ponuky vyhodnotí v lehote do 5 dní odo dňa otvárania obálok a bezodkladne upovedomí o výsledku
otvárania obálok záujemcov. Každý veriteľ, ktorý o to požiada, má právo byť prítomný pri otváraní obálok s
predloženými ponukami.
Podmienky pre výber kupujúceho sú :
·
·
·

·
·
·
·
·
·

predloženie formálne úplnej záväznej ponuky v termíne
zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, najmenej však sumu 100 % súpisovej hodnoty predmetu; ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového
konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade
ak ani jeden z oslovených záujemcov nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí
kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku
uzavretie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode majetku do 15 dní od vyhodnotenia ponúk
pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný,
správca osloví s návrhom na uzavretie zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil
všetky podmienky ponukového konania
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa tohto
zverejnenia. Správca si tiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.
záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného
ponukového konania vylúčené.
všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci

Viac informácií o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 042 426 05 65 / 0918 344
729 alebo na emailovej adrese robert.fatura@gmail.com

JUDr. Róbert Fatura, správca

K016434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Promedelix s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 346 616
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38K/19/2019-58 zo dňa 01.10.2019, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 193/2019 dňa 07.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť Promedelix s. r. o., IČO: 36 346 616, so sídlom Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
(ďalej aj „dlžník“ alebo „úpadca“), a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate a oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v tomto konkurznom
konaní.
Veriteľský výbor resp. každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate 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.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K016435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Čentéšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/326/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/326/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva pre oprávnené osoby na uplatnenie práva podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZoKR
Mgr. Xénia Hofierková, správca, dlžníka Elena Čentéšová, rod. Hučinová, nar. 02.10.1957, trvale bytom
Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spis.
zn.: 38OdK/326/2020, týmto vyzývam oprávnené osoby na uplatenie práva podľa ustanovenia § 167r ods. 2
ZoKR, nakoľko v Obchodnom vestníku č. 56/2021 zo dňa 23.03.2021 bolo publikované oznámenie správcu o
konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, a to:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2851735
Keďže oznámenie v Obchodnom vestníku sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku, ponukové konanie na predaj bolo publikované s účinkami ku dňu 24.03.2021.
Lehota na predkladanie ponúk bola správcom určená v trvaní 10 dní. Posledným dňom na predkladanie ponúk bol
deň 06.04.2021 (nasledujúci pracovný deň po 03.04.2021).
Vo vzťahu k majetku Dlžníka, ktorý bol predmetom ponukového konania, správca konštatuje, že
ponúknutá kúpna cena víťazného záujemcu predstavuje sumu 555,- Eur.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov, 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.
Ak nedôjde k uplatneniu práva podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v lehote do 16.04.2021, správca
pristúpi k uzavretiu kúpnych zmlúv s víťazným záujemcom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Dubnici nad Váhom, dňa 07.04.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Elena Čentéšová

K016436
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.03.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok Jaroslav Murka, nar. 12.02.1957, trvale
bytom Potočná 84/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
38OdK/27/2021 zo dňa 16.02.2021 končí, účinky oddlženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Jaroslav Murka, nar. 12.02.1957, trvale bytom
Potočná 84/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, sp. zn.38OdK/27/2021 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K016437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194 / 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1994
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/644/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/644/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 4.7.2019, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 27.9.2019, bolo zistené, že dlžník
vlastní iba majetok, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo
správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods.
1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eleonóra
Rácová, nar. 20. marca 1994, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eleonóra Rácová, nar. 20. marca 1994, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 7.4.2021

K016438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Fireková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/471/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 09.11.2020, sp. zn. 38OdK/471/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Martina Fireková rod. Magulová, narodená 29.06.1979, trvale bytom K.
Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie
uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 221/2020 dňa 16.11.2020 pod položkou
K082755.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR.
V Trenčíne, dňa 07.04.2021
JUDr. Otto Markech
správca

K016439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Tavaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 166/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/710/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/710/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/710/2019 zo dňa 21.11.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Magdaléna Tavaliová nar. 11.4.1987 trvale bytom Ligetská 1166/5 Handlová. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom Matice Slovenskej 17 Prievidza, značka správcu S 285.
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdK/710/2019 zo dňa 15.2.2021 súd ustanovil do funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jána Súkeníka so sídlom Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S 258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 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 § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 407102019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K016440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Tavaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/710/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/710/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Magdaléna Tavaliová nar. 11.4.1987 trvale bytom Ligetská 1166/5, 972 51
Handlová týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005
Z.z. v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270 v celkovej sume 1 570,15 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K016441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál PDP Veľké Uherce 3 / 0, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.01.2021 sp.zn. 40K/7/2020 Dňa 03.02.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu AGROSERVIS- SLUŽBY spol, s.r.o., so sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41
Veľké Uherce, IČO: 34 134 441 (ďalej len ako „úpadca“). Predmetným uznesením súd ustanovil do funkcie
správcu JUDr. Zuzanu Ondrejovičovú, so sídlom Československej armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s.r.o. oznamuje, že nižšie
špecifikované pohľadávky:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Celková suma v EUR

Sociálna poisťovňa, a.s.

30 807 484

29.augusta

8-10

813 63

Bratislava

6552,00

boli prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a boli zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok úpadcu.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 07.04.2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K016442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rauko Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckovská Vieska 120, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/873/2019 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/873/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
JUDr. Andrej Jaroš, správca so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca
úpadcu Ľubomíra Rauko, nar.: 11.02.1984, trvale bytom: Beckovská Vieska 120, 916 31 Slovenská republika
týmto podaním v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 druhá veta ZKR oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
z výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne dňa 07.04.2021.
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Rauko Ľubomíra

K016443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karšayová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2021 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Zuzana Karšayová, rod. Štefanovská, nar. 18.04.1977, trvale bytom
Centrum I. 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu
07.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na
podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého
zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K016444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husárová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 782/21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/29/2021 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/29/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Simona Husárová, nar. 16.10.1972, trvale bytom K nemocnici 782/21, 957
01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 07.04.2021 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové
položky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na
podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého
zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K016445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráľ Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/343/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/343/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Daňová, správca konkurznej podstaty Peter Kráľ, nar. 23.09.1969, trvale bytom Považská Bystrica
(ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvorí – hnuteľná vec uvedená v Súpise všeobecnej podstaty majetku, a to:
Majetok - hnuteľná vec

Zápis do súpisu

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Miesto, kde
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
vec
podiel dlžníka
nachádza

1

hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo CHEVROLET KLAS/SN2/452, AVEO, EČ: Rozkvet
PB972AY,
VIN:
KL1SF69TJ6B004295, 2065/143, 017
1/1
približný rok výroby: 2006, stav vozidla: 01 Považská
zodpovedá veku, pojazdné, nemá platnú Bystrica
STK a EK, bez PZP

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

2.10.2020

§ 167h ZKR 1 000,00 €

(ďalej len „Majetok“).
Súpisu všeobecnej podstaty majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196/2020 dňa 12.10.2020.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod
číslom súpisovej položky č.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Lucia Daňová, so sídlom kancelárie Potočná 66, 972 51 Handlová, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 38OdK/343/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade,
ak záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať:
Konkurz 38OdK/343/2020 – záväzná ponuka. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronický podpisom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, s tým
že posledným dňom pre doručenie záväznej ponuky je desiaty (10-ty) kalendárny deň. 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 označenie predmetu kúpy o ktorý má záujemca záujem, navrhovanú kúpnu cenu,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, kontaktné údaje:
telefónne číslo a email. K cenovej ponuke 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. V podanej ponuke musí byť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi. Rovnako musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu
známy 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.
6. 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. Každý záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. 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.
8. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený vo Fio banka, a.s.: IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA,
poznámka: Kral - 38OdK/343/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí
byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie záväzných ponúk. Na ponuky, pri
ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude zložená po stanovenej
lehote správca nebude prihliadať.
9. Informácie o Majetku môže záujemca zistiť na e-mailovej adrese spravca.danova@gmail.sk.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Všetky náklady spojené s prevodom Majetku
znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 10 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 7 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
12. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa
započítava na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu 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.
13. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka

K016446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Hriško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 1519/33, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/3/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/3/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Erik Solár, správca dlžníka: Boris Hriško, nar. 20.12.1963, bytom Pod Kalváriou 1519/33, 955 01
Topoľčany, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, vedeného
Okresným súdom Nitra, č.k.: 30 OdS/3/2019, že zostavil návrh splátkového kalendára.
Správca zároveň oznamuje, že podľa návrhu splátkového kalendára sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených
veriteľov v rozsahu 83,30 %.
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 posledná veta
ZKR).
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).
JUDr. Erik Solár, správca

K016447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Kelemenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na vŕšku 451/3, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/11/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Lýdia Kelemenová, nar.06.07.1977, bytom Na vŕšku 451/3, 941 48 Podhájska,
som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 23 Odk/11/2021, zo dňa 27.1.2021, 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 02.02.2021, v Obchodnom vestníku č.
21/2021.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Héger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 29OdK/25/2021 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Patrik Héger, nar. 20.01.1971, bytom Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno, podnikajúci
pod obchodným menom: Patrik Héger, IČO: 48 178 608, s miestom podnikania Ul. budovateľská 1408/25, 945 01
Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.12.2017, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EARLYBIRD s.r.o., so sídlom Ul. budovateľská 1408/25,
Komárno 945 01, IČO: 50 782 606
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5000.- Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 6.4.2021 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v II. kole ponukového konania
na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, II. kolo ponukového konania je
neúspešné.
V Leviciach dňa 7.4.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Héger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Patrik Héger, nar. 20.01.1971, bytom Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno, podnikajúci pod
obchodným menom: Patrik Héger, IČO: 48 178 608, s miestom podnikania Ul. budovateľská 1408/25, 945 01
Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.12.2017 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle §
167q ods. 3, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EARLYBIRD s.r.o., so sídlom Ul. budovateľská 1408/25,
Komárno 945 01, IČO: 50 782 606
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5000.- Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta@slavkovska.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE 29OdK/25/2021 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestník. Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do 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. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na kúpu predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej kúpnej ceny v prospech v prospech účtu č. účtu: SK36 1111 0000 0016 4991 6018,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty
na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na kúpu majetku sa uskutoční
na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie obálok je
verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 pracovných dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevodom práv znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna
cena v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Leviciach, dňa 7.4.2021
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

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

77

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

K016450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Jankulár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/264/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ II. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Adrián Jankulár, nar.
05.04.1984, bytom: 946 21 Veľké Kosihy č. 39, pod spisovou značkou správcovského spisu 30OdK/264/2020
S1412, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj:

Hnuteľnej veci – ojazdené osobné motorové vozidlo

ŠKODA FABIA 6Y, STAUBX01FM5/-/-, 74 kW, 1.4 MPI, r. v. 2001, karoséria M1,
ŠPZ: KN698EA
VIN: TMBCD46YX23361713
Farba: zelená metalíza tmavá
Druh karosérie: AA sedan
Stav: pojazdné
Km: 343 787

Súpisová hodnota a mena spolu: 500,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDĹŽENIE
KONKURZOM 30OdK/264/2020 ADRIÁN JANKULÁR – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra, a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 302642020
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – ADRIAN JANKULAR

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
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8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre dňa 07.04.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K016451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Beke
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kližska Nemá 249, 946 19 Klížska Nemá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/8/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Arpád Beke, nar.
23.01.1973, bytom: 946 19 Klížska Nemá 249, podnikajúci pod obchodným menom: Arpád Beke, s
miestom podnikania: 946 19 Klížska Nemá 249, IČO: 44 912 901, pod spisovou značkou správcovského spisu
31OdK/8/2021 S1412, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania na predaj:

Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo

FIAT PUNTO 188/BXB1A/03B,
ŠPZ: KN146CB
VIN: ZFA18800004072264
Rok výroby: 2000
Farba: žltá metalíza - zlatá
Druh karosérie: AB hatchback 3dv.
Stav: nepojazdné
Km: 261 405
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Súpisová hodnota a mena spolu: 200,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDĹŽENIE
KONKURZOM 31OdK/8/2021 ARPÁD BEKE – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo
osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to v
lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 3182021
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – ARPAD BEKE

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre dňa 07.04.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K016452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šimkova 163 / 25, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/13/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Roman Gašparík, nar. 11.06.1971,bytom Šimkova
163/25, 951 97 Žitavany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, oznamuje, že na základe
informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na
vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 07.04.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K016453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čižmárik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biringerova 894 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/260/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:

Ing. Ján Čižmárik, nar. 20.07.1953, bytom Biringerova 894/7, 949 01 Nitra – Chrenová

končím, nakoľko konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Výťažok zo speňaženia v celkovej výške 151 € bol použitý na čiastočné pokrytie nákladov konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Ing. Ján Čižmárik, nar. 20.07.1953, bytom
Biringerova 894/7, 949 01 Nitra – Chrenová, zrušuje.

V Nových Zámkoch, dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K016454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Őszi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/133/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/133/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951, bytom
Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Őszi - MAXI COM,
IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 09.08.2017 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
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na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 15/2021 zo dňa 25.01.2021, K003821.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:

Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN:
U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba: strieborná
1 metalíza pastelová
použitá
2000
50,00 EUR

Poznámka
Nepojazdný, bez ŠPZ – odobraté, bez
STK, bez TP, bez pneumatík, bez
zatváracieho čela

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN: U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba:
strieborná metalíza pastelová, rok výroby 2000, Nepojazdný, bez ŠPZ – odobraté, bez STK, bez TP,
bez pneumatík, bez zatváracieho čela.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
29OdK/133/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
29OdK/133/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca
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K016455
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 so speňažovaním 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, v súlade s §167n ZoKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
123/2020 dňa 29.06.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:
Obsah a popis súpisovej zložky:
·
·
·
·
·
·

Parcela reg. „C“ č. 538/3, o výmere 80 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 11.43 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/5, o výmere 158 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 22.57 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/8, o výmere 965 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 137.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/9, o výmere 684 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 97.71 m2;
Parcela reg. „C“ č. 539/1, o výmere 12 858 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 1 836.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 541/3, o výmere 1035 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 147.86 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:

2 067.- €

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Predmetom predaja je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
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sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – II. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670, číslo
e-schránky: E0007053922), kde do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – II.
kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do päť (5) dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk správca vykoná najneskôr päť (5) dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania na nižšie uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej
len „Zmluva“) s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok
ponukového konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. 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 so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
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neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960
tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK66 0900 0000 0051 7015 2456, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 291092020
V Nových Zámkoch dňa 07.04.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K016456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csemezová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Zuzana Csemezová, nar.: 20.07.1971, trvale bytom: Nánanská cesta
1454/60, 943 01 Štúrovo, spisová značka: 23OdK/290/2020 S1893oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do
kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
24.3.2021 prihláška pohľadávky veriteľa:
·

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 24785199

Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 369.47 EUR. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K016457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436 / 41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/277/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Drábiková, nar. 15.06.1968, bytom
Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 17/2021 dňa 27.01.2021, K004273.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:

Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
C-KN 760
vodná plocha
C-KN 741

C-KN 751

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
trvalý trávny porast

C-KN 758/ 1

trvalý trávny porast

C-KN 758/ 2

orná pôda

C-KN 749

Pozemky
Výmera v m2 LV č.
676
193
a 1100
232
a 1501
232
10685
423
16288
423
261513
423

Štát, obec, katastrálne územie
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*
Livinské
1/35

25,49

1/70

20,74

1/70

28,30

1/35

42,86

1/35

65,34

1/35

4 303,01

Livinské
Livinské
Livinské
Livinské
Livinské

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné nehnuteľné veci:
· pozemky evidované na listoch vlastníctva 193, 232 a 423 vedené Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor, obec Livinské Opatovce, katastrálne územie Livinské Opatovce,
v spoluvlastníckych podieloch uvedených v tabuľke.
· Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako
súbor majetku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
28OdK/277/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 3 364,31 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
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občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
28OdK/277/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K016458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beke Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 384, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/8/2021 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Ján Beke, nar. 06.03.1997, bytom Veľké Kosihy 384, 946 21 Veľké Kosihy,
podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 09. 04. 2021

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K016459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova ul. 1081 / 44, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/19/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/19/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 1.2.2021 v právnej veci č. k. 28OdK/19/2021 v konkurze
majetok dlžníka : Vojtech Sárközi, nar. 26.06.1981, bytom Palatínova 1081/44, 945 01 Komárno týmto, v zmysle
§ 167j ods. 1. zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamujem, že
bol zistený a do súpisu majetku v právnej veci č.k. 28OdK/19/2021 zaradený nasledovný majetok dlžníka, ktorý
podlieha konkurzu :
Hnuteľný majetok – finančná hotovosť na bankovom účte v Poštovej banke v časti postihnuteľnej výkonom
rozhodnutia
súpisová hodnota : 613 €

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 7.4.2021

K016460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Bolgár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrkovce 142, 936 01 Hrkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/216/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/216/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Andrej Bolgár, nar. 13.07.1962, bytom 936 01 Hrkovce 142, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 31 OdK/216/2019, že v súlade
s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje I. kolo súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku podliehajúceho konkurzu:
Pozemok parcela registra E, evidovaná na mape určitého operátu, Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 567;
obec: Hrkovce; štát: SR; názov katastrálneho územia: Hrkovce; číslo LV: 260; parcelné číslo: 447; spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 396,90 EUR.
Majetok úpadcu – pozemok, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č.
164/2020 dňa 25.8.2020, sa v súťažnom procese speňažuje za súpisovú hodnotu 396,90 €. Predmet predaja nie
je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Povinnosti záujemcu:
Záujemca je povinný si u správcu za poplatok 5,-EUR do 27.4.2021 (po predchádzajúcom dohovore na mailovej
adrese: solare@stonline.sk) odkúpiť záväzné podmienky I. kola ponukového konania a akceptovať ich. Správca
v záväzných podmienkach stanoví bližšie povinnosti a podmienky pre záujemcu na účasť v ponukovom konaní,
určí výšku zábezpeky, účet na ktorý je potrebné ju zložiť, ako aj oznámi záujemcovi ostatné potrebné informácie a
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organizačné opatrenia súvisiace s ponukovým konaním.
Záujemca nemôže podať ponuku v I. kole súťažného procesu nižšiu ako 100% súpisovej hodnoty majetku. Predaj
sa uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku.
Záujemca môže podať len jednu samostatnú ponuku na rovnaký predmet predaja, ponuka musí byť označená
“KONKURZ 31K/216/2019- NEOTVÁRAŤ” a doručená správcovi spolu s prílohami najneskôr dňa 30.4.2021 do
15.00 hod. na adresu: JUDr. Erik Solár - správca konkurznej podstaty úpadcu Andrej Bolgár Levická 886, 952 01
Vráble. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na zasielanie ponúk v
kancelárii správcu.
JUDr. Erik Solár, správca

K016461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12 / 0, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka:

31K/45/2014

Názov úpadcu:
SVENTEX s.r.o, Nábrežná 12, Nové Zámky, IČO: 36 528 561, zap. v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 11079/N
Čas konania zasadnutia:

písomné hlasovanie k 31.3.2021

Veritelia:
1. ABB, s.r.o., Tuhovská 29, Bratislava, IČO: 31 389 325, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 8428/B
Počet hlasov: 1
2. Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, Bratislava, IČO: 35 747 498, zap. v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 17409/B
Počet hlasov: 1
3. ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. , Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra, IČO: 31 654 169, zap.
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 37381/N, v mene spoločnosti konateľ Ing.
Lukáš Mikula
Počet hlasov: 1
4. LEGRAND Slovakia s.r.o., Panónska cesta 7, Bratislava, IČO: 35 835 907, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 26507/B
Počet hlasov: 1
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5. TRACON SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínova 10, Komárno, IČO: 34 140 603, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 2273/N
Počet hlasov: 1
Priebeh zasadnutia:
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Udelenie záväzného pokynu
Schválenie čiastočného rozvrhu výťažku
Záver

1. Úvod
Veriteľský výbor bol oslovený za účelom udelenia záväzného pokynu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty a za účelom schválenia správcom predloženého čiastkového rozvrhu výťažku.
Správca doručil dňa 26.2.2021 predsedovi veriteľského výboru Správu o stave konkurzného konania a žiadosť
o vylúčenie majetku zo súpisu majetku a zároveň Návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.

Predseda veriteľského výboru e-mailom oboznámil členov veriteľského výboru s doručenými písomnosťami
a požiadal o písomné hlasovanie ohľadom vylúčenia pohľadávky a majetku zo súpisu majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.
K 31.3.2021 predseda veriteľského výboru obdržal stanoviská väčšiny členov veriteľského výboru.

2. Rozhodnutie o vylúčení majetku zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
Správca žiada o vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to majetku zverejneného v OV č. 37/2015
K004228 -I. časť súpisu pod pol.: 1. - 31.
Členovia veriteľského výboru o vylúčení pohľadávky a majetku hlasovali nasledovne:

1. ABB, s.r.o., Tuhovská 29, Bratislava, IČO: 31 389 325, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 8428/B
Počet hlasov: bez vyjadrenia
2. Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, Bratislava, IČO: 35 747 498, zap. v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 17409/B
Počet hlasov: ZA
3. ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. , Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra, IČO: 31 654 169, zap.
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 37381/N, v mene spoločnosti konateľ Ing.
Lukáš Mikula
Počet hlasov: ZA
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4. LEGRAND Slovakia s.r.o., Panónska cesta 7, Bratislava, IČO: 35 835 907, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 26507/B
Počet hlasov: bez vyjadrenia
5. TRACON SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínova 10, Komárno, IČO: 34 140 603, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 2273/N
Počet hlasov: ZA
ZA:

3 hlasov

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽALO SA:

2 hlasov

Uznesenie č. 1/2021:
Veriteľský výbor schvaľuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to majetku zverejneného
v OV č. 37/2015 K004228 -I. časť súpisu pod pol.: 1. - 31.

3. Schválenie čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
Správca predložil veriteľskému výboru na schválenie návrh čiastkového rozvrhu výťažku.
Členovia veriteľského výboru o schválení čiastkového rozvrhu výťažku hlasovali nasledovne:

1. ABB, s.r.o., Tuhovská 29, Bratislava, IČO: 31 389 325, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 8428/B
Počet hlasov: bez vyjadrenia
2. Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, Bratislava, IČO: 35 747 498, zap. v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 17409/B
Počet hlasov: ZA
3. ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. , Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra, IČO: 31 654 169, zap.
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 37381/N, v mene spoločnosti konateľ Ing.
Lukáš Mikula
Počet hlasov: ZA
4. LEGRAND Slovakia s.r.o., Panónska cesta 7, Bratislava, IČO: 35 835 907, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 26507/B
Počet hlasov: bez vyjadrenia
5. TRACON SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínova 10, Komárno, IČO: 34 140 603, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 2273/N
Počet hlasov: ZA
ZA:

3 hlasov
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Uznesenie č. 2/2021:
Veriteľský výbor schvaľuje čiastkový rozvrh výťažku doručený dňa 26.2.2021.

V Nových Zámkoch dňa 31.3.2021

TRACON SLOVAKIA, s.r.o.
zast. Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
predseda veriteľského výboru

K016462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strehovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94501 Komárno, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/8/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Strehovská, nar. 21.05.1960, bytom Mesto
Komárno, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
58/2021 dňa 25.03.2021, a to:
Por. č. súpisovej
zložky v
Druh
súpise
majetku majetku
všeob. podstaty

1
(súbor majetku)

Názov
katastrálneho
územia

Výmera
[m2]

Okres

Orná pôda

4381

Komárno Búč

1212

Orná pôda

3082

Komárno Búč

1212

Trvalý trávny
1988
porast

Komárno Búč

1212

Orná pôda

Komárno Búč

1212

3600

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely
1443/56
(parcela
reg. „E“)
4691/5
(parcela
reg. „E“)
4692/22
(parcela
reg. „E“)
4692/23
(parcela
reg. „E“)
1509/2

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
dlžníka
hodnota
1/8
(t.j. 547,63 m2)
1/8
(t.j. 385,25 m2)
1160,- €
1/8
(t.j. 248.5 m2)
1/8
(t.j. 450 m2)
1/4
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(súbor majetku)

3
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Orná pôda

2561

Komárno Búč

1213

Orná pôda

3902

Komárno Búč

1213

Vinica

252

Komárno Búč

1213

Vinica

295

Komárno Búč

1213

Vinica

762

Komárno Búč

1213

Orná pôda

727

Komárno Búč

1214

(parcela
reg. „E“)
1518
(parcela
reg. „E“)
3316
(parcela
reg. „E“)
3371
(parcela
reg. „E“)
4019
(parcela
reg. „E“)
3372
(parcela
reg. „E“)

Deň vydania: 12.04.2021
1/4
(t.j. 640,25 m2)
1/4
(t.j. 975,50 m2)
1/4
(t.j. 63 m2)

2930,- €

1/4
(t.j. 73,75 m2)
1/4
(t.j. 190,50 m2)
3/32
(t.j. 68,16 m2)

55,- €

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty,
·
·
·

t. j. pri súpisovej zložke všeob. podstaty č. 1 nesmie byť nižšia ako 1 160.- € (slovom:
jedentisícstošesťdesiat EUR);
t. j. pri súpisovej zložke všeob. podstaty č. 2 nesmie byť nižšia ako 2 930,- € (slovom:
dvetisícdeväťstotridsať EUR);
t. j. pri súpisovej zložke všeob. podstaty č. 3 nesmie byť nižšia ako 55.- € (slovom: päťdesiatpäť EUR).

Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 27OdK/8/2021 – I. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670, číslo
e-schránky: E0007053922), kde do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 27OdK/8/2021 – I.
kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1. Označenie súpisovej zložky, ktorej sa ponuka na odkúpenie týka;
2. Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
3. Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
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4. Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Eva Strehovská, nar. 21.05.1960;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do päť (5) dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk správca vykoná najneskôr päť (5) dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania na nižšie uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej
len „Zmluva“) s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok
ponukového konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. 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 so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca dlžníka Eva Strehovská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK80 0900 0000 0051 7805 8480, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 2782021
V Nových Zámkoch dňa 07.04.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K016463
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

OPRAVA - Oznamu o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR zverejneného v OV č. 65/2021 zo
dňa 7.4.2021 pod K015757
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
BENCONT COLLECTION a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 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

K016464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urbanom 2701/31, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/295/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/295/2020
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Eugen Molnár, nar. 04.08.1968, bytom: Pod Urbanom 2701/31, 934 01
Levice, počas svojej funkcie správcu zistil v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz na majetok dlžníka: Eugen Molnár, nar. 04.08.1968, bytom: Pod Urbanom 2701/31, 934
01 Levice, sp. zn. 28OdK/295/2020 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eugen Molnár, nar. 04.08.1968, bytom: Pod
Urbanom 2701/31, 934 01 Levice, sp. zn. 28OdK/295/2020 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 07.04.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K016465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučková Miriama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obyce 205, 951 95 Obyce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/184/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/184/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/184/2020 zo dňa 13.7.2020 konkurz na majetok
dlžníka : Miriama Kukučková, nar. 31.03.1987, bytom Obyce 205, 951 95 Obyce a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové
Zámky. Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 137/2020 dňa 17.7.2020.
Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 13.7.2020 v
právnej veci č.k. 29OdK/184/2020 majetok úpadcu : Miriama Kukučková, nar. 31.03.1987, bytom Obyce 205,
951 95 Obyce týmto o z n a m u j e m , že zo Súpisu majetku v právnej veci č.k. 29OdK/184/2020 vylučujem,
v súlade s § 167p ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. nasledovný majetok dlžníka :
1. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo BMWe46, 330d touring, diesel, r.výr. 2001, farba strieborná,
nepojazdné, bez TTP, bez batérie
nakoľko o predmetnú súpisovú položku neprejavil záujem žiaden záujemca ani v 3.kole ponukového konania
a v zákonom stanovenej lehote žiadna oprávnená osoba ani konkurzný veriteľ. Položka č. 1 prestáva dňom
zverejnenia tohto oznamu podliehať konkurzu.
JUDr. Jaromír Valent – správca zn.spr. 1149
V Nových Zámkoch dňa 6.4.2021

K016466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rafael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1598/57, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/262/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu Jozef Rafael, nar. 02.08.1985,
bytom Partizánska 1598/57, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jozef Rafael s
miestom podnikania Partizánska 1598/57, 942 01 Šurany, IČO: 50 681 737, oznamuje v súlade s ustanovením §
167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z., že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu
prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky Úroky
z omeškania
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so 894,42 EUR
60,49 EUR
sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 815 256

Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia
274,00 EUR

z Suma spolu

Č. v zozname
pohľad.
1228,91 EUR 24

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch, dňa 07.04.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K016467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olajosová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 398/15, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/6/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/6/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

pol. č. 1 - osobné motorové vozidlo zn. Citroen Saxo, r.v.2001, žltá metalíza, benzín, VIN:
VF7SKFWB57277503 - stav vozidla: opotrebenie primerané veku vozidla, STK a EK platná do 03/2023 - súpisová
hodnota 500 eur
pol. č. 2 - Iná majetková hodnota - pohľadávka voči spol. PRECISION TUBES EUROPE s.r.o., Slobody 1, 945
01 Komárno, IČO: 46 211 110 - faktúra č. 2021/01 zo dňa 31.1.2021 na sumu 1100 eur splatná dňa 25.2.2021

JUDr. Vlasta Suchanová
správca

K016468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Maskaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 3091/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Richard Maskaľ, nar. 14.01.1971, bytom Školská ul. 3091/10, 934 01 Levice, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Richard Maskaľ s miestom podnikania Školská ul. 3091/10, 934 01
Levice, IČO: 47 845 554 , sp. zn.: 30OdK/276/2020, 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, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol
byť vo všeobecnej podstate zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K016469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáček Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1612 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/2/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/2/2021
Druh podania:
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. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Attila Žáček, nar.
07.01.1969, bytom Bartókova 1612/24, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným
menom: Attila Žáček ZAKO, s miestom podnikania Bartókova 24, 943 01 Štúrovo, IČO: 17 587 611, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.12.2017 zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 26.10.2020, ktorý
tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 28.01.2021, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril 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: Attila Žáček, nar. 07.01.1969,
bytom Bartókova 1612/24, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Attila Žáček ZAKO, s miestom podnikania Bartókova 24, 943 01 Štúrovo, IČO: 17 587 611, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.12.2017, zrušuje.

V Nitre, dňa 07.04.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K016470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tűnde Kasznárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 269/57, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1996
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/18/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/18/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Tűnde
Kasznárová, nar. 21.01.1996, bytom Školská 269/57, 946 14 Zemianska Olča, oznamuje podľa § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 07.04.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K016471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 2995/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1970
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Peter
Rieger, nar. 21.12.1970, bytom Mochovská 2995/8, 934 01 Levice, oznamuje podľa § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 07.04.2021
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K016472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozma Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovce -, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/13/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.1 – motorové vozidlo zn. NISSAN ALMERA N15/K/K1, ŠPZ: NR158IJ, Výrobné číslo:
JN1EFAN15U0502033, dátum prvej evidencie - 2007, KM: neuvedené, farba: červená metalíza metalíza,
kategória: M1, druh karosérie: AB hatchback 3dv., miesto uloženia: neznáme miesto, stav: pojazdné, vlastníctvo:
1/1, súpisová hodnota majetku: 2000,00 Eur.
Súpisová zložka majetku č.2 – motorové vozidlo zn. FIAT MAREA WEEKEND 185/BX81A/05 , ŠPZ: NR721IR,
Výrobné číslo: ZFA18500000148840, dátum prvej evidencie - 2007, KM: neuvedené, farba: šedá metalíza,
kategória: M1, druh karosérie: AC kombi, miesto uloženia: neznáme miesto, stav: pojazdné, vlastníctvo: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 700,00 Eur.

K016473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Domonkos Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thuroczyho 13, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1951
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/39/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/39/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka : Mikuláš Domonkos, rodné číslo: XXXXXX/XXX, nar. 06.01.1951, trvale bytom Thuroczyho
13, 936 01 Šahy (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej je nehnuteľnosť zapísaná v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 3; súpis
majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 185/2017 zo dňa 28.09.2017; za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Súpisová zložka majetku č. 3
Rozostavaná stavba
popis
Rozostavaný rodinný dom
štát
Slovenská republika
obec
Šahy
názov
katastrálneho
Šahy
územia
číslo listu vlastníctva
Stavba nezapísaná v katastri nehnuteľností
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Parcelné číslo
spoluvlastnícky
podiel
1/1
dlžníka
hodnota
zapisovaného
2.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
25.09.2017
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Pozn. Pozemok, na ktorom rozostavaná stavba stojí nie je predmetom ponukového konania a je vo vlastníctve
tretej osoby.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka MIKULAS
DOMONKOS – NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka MIKULAS DOMONKOS – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

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

K016474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 2896/34, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/18/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/18/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Marta Solčianska, nar. 16.08.1962, Vodná 2896/34, 945 01
Komárno, týmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

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

K016475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 2896/34, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/18/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Marta Solčianska, nar. 16.08.1962, Vodná 2896/34, 945 01 Komárno,, 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 všeobecnej
podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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K016476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mlkvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 64, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Mlkvy nar.22.07.1978, bytom 941 35 Dubník 64
v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty v nasledovnom znení.
Popis
zrážka finančných prostriedkov

Súpisná hodnota
50,-€

V Nitre, dňa 07.04.2021

Deň a dôvod zapísania
07.04.2021
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.b) ZKR

JUDr.Peter Bojda

K016477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Káger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Gorkého, do 19.06.2018 podnikajúci pod obchodným menom Milan
Káger s miestom podnikania Gorkého 1056/13, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 990 761
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/280/2018 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/280/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, úpadcu: Milan Káger,
nar.12.03.1985, bytom Gorkého 1056/13, 036 01 Martin- Podháj do 19.06.2018 podnikajúceho pod
obchodným menom Milan Káger, s miestom podnikania Gorkého 13, 036 01 Martin, IČO: 40 990 761 týmto
v zmysle ustanovenia § 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, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola dňa 06.04.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s. r. o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, 811 09, ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú
pohľadávku v celkovej sume 5801,16 Eur.
Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 06. 04. 2021.
V Liptovskom Mikuláši dňa 06.04.2021
Mgr. Marianna Líšková

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

K016478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Konfálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/52/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/52/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Zuzana Konfálová, Pala Štraussa 795/5, 031 01
Liptovský Mikuláš. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania 7OdK/52/2018
s poukazom na ustanovenie § 167p) ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty publikovaného v OV č. 50/2021 zo dňa 15. 03. 2021 (číslo zverejnenia K012703), pričom sa jedná
o nehmotný majetok, iná majetková hodnota zapísaný pod poradovým číslom 1.
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Andrea Buricová,
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie 7OdK/52/2021 – Konfálová – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych
dní od zverejnenia tohto oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu
SK84 0200 0000 0039 3872 4951, variabilný symbol 7522018.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín,
alebo e-mailom na andrea.buricova@gmail.com
V Dolnom Kubíne dňa 07. 04. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K016479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 795, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2019/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava konečného rozvrhu výťažku
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Jozef Demko, nar.
30.08.1957, bytom Lisková 795, 034 81 Lisková, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.
zn. 9OdK/296/2019, týmto opravujem chybu v písaní v Konečnom rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenom v OV č. 56/2021 dňa 23.03.2021, a to:
- v časti veriteľa por.č. 3 Daňový úrad Žilina, kde správna výška prihlásenej pohľadávky predstavuje celkovú
sumu 7.123,30 EUR a suma určená na uspokojenie 93,15 EUR (rozdiel 0,30 EUR).
Táto zmena nemá vplyv na ostatné časti konečného rozvrhu výťažku.
V Žiline dňa 06.04.2021
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K016480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdečka Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestovo --, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/176/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, správca dlžníka: Albín Vajdečka, nar.: 14.02.1961, bytom: Námestovo, 029 01
Námestovo, adresa na doručovanie: Hlavná 487, 029 44 Rabča týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj “ZKR”), ) vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti menšej
hodnoty - súp. zložky majetku s por. č. 1-34, zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV
č. 251/2020 dňa 31.12.2020).
1. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 57/2021 dňa 24.03.2021 pod číslom K014192.
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 24.03.2021, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 06.04.2021.

V lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené ponuky od troch, nižšie uvedených záujemcov:
1. Záujemca:
2. Záujemca:
3. Záujemca:

201,- €
190,- €
237,- €

Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 07.04.2021 vyhodnotil predložené ponuky nasledovne:
Cenovú ponuku Záujemcu č. 3., s navrhovanou najvyššou kúpnou cenou 237,- €, správca prijíma.

V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti menšej hodnoty - súp. zložky majetku s por. č. 134, zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 251/2021 dňa 31.12.2020) bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úspešne ukončené.
S úspešným záujemcom bude uzatvorená zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, ak nedôjde
k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR oprávnenou osobou.

Podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR:
„Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“

Podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR:
„Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.“

Žilina, dňa 07.04.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K016481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Scota Viatora 1486/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/122/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 1OdK/122/2020 zo dňa 08.07.2020 uverejneným v Obchodnom
vestníku č.134/2020 dňa 14.07.2020 (právoplatné 15.07.2020) bol na majetok dlžníka Ján Baláž, nar.
11.01.1973, trvale bytom Scota Viatora 1486/12, 034 01 Ružomberok, vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu:
S1520.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ján Baláž, nar. 11.01.1973, trvale bytom Scota
Viatora 1486/12, 034 01 Ružomberok, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 1OdK/122/2020 zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K016482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Porada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2020/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/135/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 2OdK/135/2020 zo dňa 28.07.2020 uverejneným v
Obchodnom vestníku č.148/2020 dňa 03.08.2020 (právoplatné 04.08.2020) bol na majetok dlžníka Martin
Porada, nar. 05.02.1987, trvale bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, vyhlásený konkurz a
za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,
značka správcu: S1520.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Martin Porada, nar. 05.02.1987, trvale bytom
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 2OdK/135/2020 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K016483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Oravou 1, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/194/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Mikuláš, nar. 03.11.1961, bytom: 027 55 Dlhá nad Oravou,
v súlade s ust. §167n ods. 1 a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamuje výsledky II. kola ponukového konania (ďalej len VPK), predmetom ktorého bolo speňaženie súboru
nehnuteľného majetku zverejneného v súpise majetku všeobecnej podstaty v OV11/2021 zo dňa 19.01.2021,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002888.
V súlade s podmienkami VPK doručil svoju ponuku jeden záujemca. Ponuka bola doručené v lehote. Ponuku
s najvyššou kúpnou cenou za predmet VPK správca vyhodnotil ponuku záujemcu, ktorá bola doručená dňa
31.03.2021 ako víťaznú a to:
- Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 020 Bratislava, ICO: 50 050 907, ponúknutá suma: 322,00 €.
Na základe uvedeného, týmto v súlade s ust. § 167r ods. 2 a ods. 4 ZKR upovedomujem oprávnenú osobu o
možnosti uplatniť právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty so súhlasom dlžníka za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, a to jej uhradením na číslo účtu správy podstaty vedený v: FIO banke,
a.s., č. ú. IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799 do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do
16.04.2021.
JUDr. Radovan Birka, správca

K016484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvay Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Mikuláš 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Deň zapísania majetku pod č. 1. do všeobecnej podstaty:
Dôvod zapísania majetku pod č. 1. do všeobecnej podstaty:
1. Cenné papiere
Evident:
Emitent:
ISIN:
Druh CP:
Forma CP:
CFI:
Právo emisie:
Menovitá hodnota a mena:
Množstvo CP celkom v ks:
% podiel z emisie:
Celková hodnota CP – súpisová hodnota majetku
Poznámka:

07.04.2021
nespochybniteľné vlastnícke právo dlžníka

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
CREDIT – FOND investičný fond a.s., IČO: 30416868
SK1120000171
Akcia kmeňová
Na doručiteľa
ESVUFB
Prevoditeľnosť bez obmedzenia
1 000,00 SKK / 33,1939 EUR
3 ks
0,000504
99,58 €
Emitent C.R.F., a.s. v likvidácii

K016485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurinská Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/93/2020 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/93/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Libuša Kurinská, nar.
06.08.1966, trvale bytom Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok (ďalej len „Dlžník“), 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 zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 07.04.2021
Ing. Tomáš Fiolek

K016486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej
lehote

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 01.04.2021
do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa N I K É, spol. s.r.o., Ilkovičova 5981/34 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00603741,
prihlásené do konkurzu Dlžníka - sp. zn. 2Odk/236/2019 prihláškou č. 1 pohľadávka č. 1 vo výške 765,87 Eur.
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JUDr. Marína Gallová - správca

K016487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botka Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turček 130, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/376/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Dušan Botka, nar.
02.09.1970, trvale bytom Horný Turček 130, 038 48 Turček, korešpondenčná adresa: Javorová 5, 974 09
Banská Bystrica v zmysle § 167u 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“) týmto oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh
výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V
Žiline
JUDr. Jana Košová, správca S1855

dňa

07.04.2021

K016488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemanová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 3272/17, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2021 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 01.02.2021, sp. zn. 2OdK/4/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Daniela Zemanová, nar. 10.03.1966, trvale bytom Dubová 3272/17, 010 07 Žilina, korešpondenčná
adresa: Komenského 510/11, 029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom Daniela Zemanová, s
miestom podnikania Dubová 17, 01001 Žilina, IČO 33376930, toho času s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú,
správcu S 1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
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Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2021 zo dňa 08.02.2021 nadobudlo právoplatnosť dňa
09.02.2021.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov(ďalej ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Preskúmaním pomerov dlžníka, vykonaným vlastným šetrením, podľa zoznamu majetku dlžníka, informácií od
samotného dlžníka správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok a preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Daniela
Zemanová, nar. 10.03.1966, trvale bytom Dubová 3272/17, 010 07 Žilina, korešpondenčná adresa: Komenského
510/11, 029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom Daniela Zemanová, s miestom podnikania
Dubová 17, 01001 Žilina, IČO 33376930, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Daniela Zemanová, nar. 10.03.1966,
trvale bytom Dubová 3272/17, 010 07 Žilina, korešpondenčná adresa: Komenského 510/11, 029 01 Námestovo,
podnikajúci pod obchodným menom Daniela Zemanová, s miestom podnikania Dubová 17, 01001 Žilina, IČO
33376930, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, zrušuje.

V Žiline 07.04.2021
JUDr. Jana Košová, správca

K016489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selecká Valentová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merovská 264/44, 962 71 Dudince - Merovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/257/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/257/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35724803

Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
2 721,40 €
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Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
30.03.2021

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 890 / 6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/533/2020 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/533/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Ján Fiľak, nar. 30.08.1972, bytom Jesenského 890/6, 963 01 Krupina v súlade s ust. § 167n
ods. 1 v spojení s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto vyhlasuje
prvé ponukové konanie na predaj celého nehnuteľného majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
majetku ako celok, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021 spolu
s jeho súpisovou hodnotou v spojení s OV č. 64/2021 zo dňa 06.04.2021 o vylúčení jednej súpisovej zložky
z majetku a ktorý tvoria jednotlivé tieto nehnuteľnosti:
P.č. Súpisová zložka majetku
Pozemok EKN parc. č. 39/1 – záhrada o výmere 540 m2
1. zapísaný na LV č. 168, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vlastník
Dlžník
v podiele 1/8

Pozemok EKN parc. č. 39/2 – záhrada o výmere 84 m2
zapísaný na LV č. 168, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/8

Pozemok EKN parc. č. 76 – záhrada o výmere 488 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 80 – záhrada o výmere 638 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 89 – záhrada o výmere 111 m2
zapísaný na LV č. 97, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/28

Pozemok EKN parc. č. 102/1 – orná pôda o výmere 3913 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 121 – orná pôda o výmere 5415 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 142– orná pôda o výmere 28046 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

Pozemok EKN parc. č. 161 – orná pôda o výmere 4933 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

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

116

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

10. Pozemok EKN parc. č. 187 – orná pôda o výmere 310 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

11. Pozemok EKN parc. č. 202 – orná pôda o výmere 290 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

12. Pozemok EKN parc. č. 203 – orná pôda o výmere 718 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

13. Pozemok EKN parc. č. 242 – orná pôda o výmere 4464 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

14. Pozemok EKN parc. č. 261 – orná pôda o výmere 2949 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

15. Pozemok EKN parc. č. 292 – orná pôda o výmere 1139 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

16. Pozemok EKN parc. č. 297– orná pôda o výmere 1285 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

17. Pozemok EKN parc. č. 317 – orná pôda o výmere 3321 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

18. Pozemok EKN parc. č. 339 – orná pôda o výmere 8971 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

19. Pozemok EKN parc. č. 356– orná pôda o výmere 5058 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

20. Pozemok EKN parc. č. 359 – orná pôda o výmere 1413 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

21. Pozemok EKN parc. č. 365 – orná pôda o výmere 3111 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

22. Pozemok EKN parc. č. 378 – orná pôda o výmere 4649 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

23. Pozemok EKN parc. č. 426 – orná pôda o výmere 3684 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

24. Pozemok EKN parc. č. 452 – orná pôda o výmere 4216 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

25. Pozemok EKN parc. č. 456 – orná pôda o výmere 1167 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

26. Pozemok EKN parc. č. 465 – orná pôda o výmere 2375 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

27. Pozemok EKN parc. č. 473 – orná pôda o výmere 73 m2
zapísaný na LV č. 102, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/14

28. Pozemok EKN parc. č. 229 – trvalý trávny porast o výmere 11006 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
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obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
29. Pozemok EKN parc. č. 236 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112
25 381 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

30. Pozemok EKN parc. č. 240 – trvalý trávny porast o výmere 8798 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
31. Pozemok EKN parc. č. 250 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

33 819 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

32. Pozemok EKN parc. č. 251 – lesný pozemok o výmere 19172 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
33. Pozemok EKN parc. č. 291/1– trvalý trávny porast o výmere 50 593 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
34. Pozemok EKN parc. č. 332 – trvalý trávny porast o výmere 6174 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
35. Pozemok EKN parc. č. 374 – trvalý trávny porast o výmere 1169 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
36. Pozemok EKN parc. č. 385 – trvalý trávny porast o výmere 6897 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
37. Pozemok EKN parc. č. 391 – trvalý trávny porast o výmere 12121 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
38. Pozemok EKN parc. č. 402 – trvalý trávny porast o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112

15 540 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

39. Pozemok EKN parc. č. 422 – trvalý trávny porast o výmere 808 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
40. Pozemok EKN parc. č. 431 – trvalý trávny porast o výmere 2144 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
41. Pozemok EKN parc. č. 442 – trvalý trávny porast o výmere 3608 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
42. Pozemok EKN parc. č. 500 – lesný pozemok o výmere
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 1/112

Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112
Dlžník
v podiele 1/112

376 304 m2, zapísaný na LV č. 113, k.ú.: Kožuchovce,
Dlžník
v podiele 1/112

43. Pozemok KNC parc. č. 80 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 537 m2, zapísaný na LV č. 26, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 1/2
44. Pozemok EKN parc. č. 38/1– záhrada o výmere 555 m2, zapísaný na LV č. 169, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 56/784
45. Pozemok EKN parc. č. 38/2 – záhrada o výmere 100 m2, zapísaný na LV č. 169, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
Dlžník
v podiele 56/784
46. Pozemok EKN parc. č. 102/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2, zapísaný na LV č. 154, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 56/784
47. Pozemok EKN parc. č. 9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1363 m2, zapísaný na LV č. 135, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 1/8
48. Pozemok KNC parc. č. 63 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2, zapísaný na LV č. 165, k.ú.:
Kožuchovce,
Dlžník
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
v podiele 56/784
49. Pozemok EKN parc. č. 64 – záhrada o výmere 363 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR
50. Pozemok EKN parc. č. 68– záhrada o výmere 128 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Dlžník
v podiele 56/784
Dlžník
v podiele 56/784

51. Pozemok EKN parc. č. 72 – orná pôda o výmere 54 m2, zapísaný na LV č. 147, k.ú.: Kožuchovce,
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obec: Kožuchovce, okres: Stropkov, SR

Deň vydania: 12.04.2021
Dlžník
v podiele 56/784

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môže zúčastniť fyzická aj právnická osoba bez obmedzenia. Ponukové konanie
je uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. Ponukové konanie je vedené ako celok za všetky nehnuteľnosti uvedené pod bodmi 1. až 51. a v tomto
ponukovom kole je najnižšie podanie rovnajúce sa 100% súpisovej hodnoty celého nehnuteľného
majetku, t.j. súpisová hodnota v celkovej výške 3 442,72 €.
3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu preukazujú svoju právnu subjektivitu tak, že so svojou ponukou
zasielajú v prípade právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného registra, v prípade podnikateľa fyzickej osoby aktuálny výpis zo živnostenského registra a v prípade fyzickej osoby fotokópiu
identifikačnej karty.
4. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje ponuky tak, že návrh ponúkanej kúpnej ceny uvedú za
všetky nehnuteľnosti ako celok vyššie označené pod bodmi 1. až. 51., a to v slovenskom jazyku
správcovi konkurznej podstaty na jeho adresu: JUDr. Dagmar Vavreková, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Fiľak s príslušným označením "Konkurz – neotvárať, č.k. 2OdK/533/2030" najneskôr do
15-tich pracovných dní od zverejnenia v OV a zároveň v tejto istej lehote ponúknutú kúpnu
cenu v celom rozsahu zložia na účet správcu vedený v Tatrabanka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000
0029 4108 0937.
5. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok a podpísaná osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
6. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk správca otvorí doručené ponuky najneskôr do 5 pracovných dní
od ukončenia lehoty na ich podanie. O otvorení obálok správca vyhotoví písomnú zápisnicu.
7. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splní predmetné podmienky a súčasne predloží
najvyššiu ponuku na kúpu majetku a zloží zálohu ako ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet
správcu, o čom bude písomne informovaný najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
otvorenie obálok. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu o víťazovi
ponukového konania. Neúspešnému záujemcovi bude zložená záloha vrátená správcom do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia ponúk.
8. S víťazom ponukového konania bude spísaná riadna kúpna zmluva a na základe jej zavkladovania na
príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor sa stane vlastníkom predmetného majetku. Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
9. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K016491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvak František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 53/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731,
správca úpadcu Ing. František Kvak, nar.: 01.08.1960, bytom Dukelských hrdinov 53/8, 965 01 Žiar nad Hronom
(predtým Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom), zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o nasledovné súpisové zložky:
Peňažné pohľadávky:
Suma v

Súpisová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 12.04.2021

Suma v
Súpisová
Mena Právny dôvod vzniku
€
hodnota v €
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 06/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 61,90 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 61,90 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 61,62 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 61,62 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 66,15 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 66,15 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 57,04 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 57,04 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,44 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,44 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,95 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,95 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 55,45 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 55,45 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 01/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,76 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,76 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 02/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,44 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,44 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 03/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,44 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,44 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 04/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,44 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,44 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 05/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 55,41 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 55,41 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 06/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,63 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,63 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Monika Kvaková, bytom 781/26, 500,00
peňažná náhrada za prevod vlastníctva k motorovému vozidlu SUZUKI
EUR
500,00 €
965 01 Žiar nad Hronom
€
SX4, VIN: TSMEYB21S00147406
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 07/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 53,86 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 53,86 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 08/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 56,53 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 56,53 €
IČO: 36 045 985 .
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 09/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 53,86 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 53,86 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 10/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,52 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,52 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 11/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,39 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,39 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 12/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 53,86 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 53,86 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 01/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,34 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,34 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 02/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,01 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,01 €
IČO: 36 045 985 .
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 03/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,11 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,11 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 04/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,01 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,01 €
Meno a priezvisko/ názov dlžníka
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IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 56,09 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,01 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 52,17 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 53,09 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 51,68 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 47,89 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 51,80 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 51,68 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 58,46 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 56,92 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 56,92 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 57,35 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 59,62 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 39,07 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 55,89 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 55,15 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 50,63 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 42,32 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 54,78 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 55,18 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 72,35 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 71,33 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 71,33 €
IČO: 36 045 985
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 71,57 €
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podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 05/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 56,09 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 06/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,01 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 07/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 52,17 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 08/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 53,09 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 09/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 51,68 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 10/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 47,89 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 11/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 51,80 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 12/2018 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 51,68 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 01/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 58,46 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 02/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 56,92 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 03/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 56,92 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 04/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 57,35 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 05/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 59,62 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 06/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 39,07 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 07/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 55,89 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 08/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 55,15 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 09/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 50,63 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 10/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 42,32 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 11/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 54,78 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 12/2019 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 55,18 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 01/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 72,35 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 02/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 71,33 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 03/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 71,33 €
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 04/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 71,57 €
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IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 05/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 71,33 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 71,33 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
WOOD & METALS, s.r.o., SNP
Mzda úpadcu za obdobie 06/2020 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
129, 965 01 Žiar nad Hronom, 71,45 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok 71,45 €
IČO: 36 045 985
podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

LawService Recovery, k.s., správca

K016492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Klenovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 1.mája 566 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 201 839
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Roľnícke družstvo Klenovec, so sídlom ul. 1.mája 566, 980 55
Klenovec, IČO: 00 201 839, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka
č. 285/S, v reštrukturalizačnom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4R/1/2021, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je
potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K016493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Klenovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 1.mája 566 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 201 839
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, Vám ako správca dlžníka : Roľnícke družstvo
Klenovec, so sídlom ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 285/S, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp.zn.: 4R/1/2021 bola na majetok dlžníka povolená reštrukturalizácia.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the trustees of the
restructuralization debtor: Roľnícke družstvo Klenovec, with registered seat: ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, ID
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No.: 00 201 839, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
4R/1/2021, restructuralization was alowed on the debtor´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.04.2021. Týmto
dňom bola dlžníkovi povolená reštrukturalizácia na jeho majetok.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 06. April 2021. The restructuralization was
allowed as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná
prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the debtor have to register their claims in a time period of 30 days from the approval of the
restructuralization in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová, M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value, of the claim has to be
added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v reštrukturalizácií neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the restructuring. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
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This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K016494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 5/2021 dňa 11.01.2021, K001091.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY,
1 farba: strieborná metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1 použitá
1991
300,00 €

Poznámka
nepojazdné

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY, farba: strieborná
metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1, rok výroby 1991, nepojazdný,
nemá STK ani EK.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/475/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/475/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K016495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6,974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom
podnikania Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, č. k. 5OdK/246/2020, v zmysle §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
Por. č.
veci
výroby
1.
OPEL VECTRA
1998
Spolu súpisová hodnota

stav
miesto
kde
sa
VIN č.
Evidenčn č.
opotrebovanosti
nachádza
Používané
W0L0JBF19W1136790 BR402CF Závadka nad Hronom
250,00,- €

vec hodnota
€
250,00

v

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: 52462020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pacaj VPK 2“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/246/2020 – záväzná

ponuka“

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

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K016496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 3
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6,974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom
podnikania Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, č. k. 5OdK/246/2020, v zmysle §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania č. 3 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
Por. č.
veci
výroby
2.
ŠKODA OCTAVIA 2000
Spolu súpisová hodnota

stav
miesto
kde
sa
VIN č.
Evidenčn č.
opotrebovanosti
nachádza
Používané
TMBBG41U2Y2354292 BR118CG Závadka nad Hronom
300,00,- €

vec hodnota
€
300,00

v

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: 52462020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Pacaj VPK 3“. 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
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ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/246/2020 – záväzná

ponuka“

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

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K016497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 49, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 496
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca úpadcu TIR s.r.o., so sídlom na ulici SNP 49, 977 01 Brezno, Slovenská
republika, IČO: 00 633 496, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 7187/S (ďalej aj len ako „Úpadca“) oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu je možné nahliadať
v sídle kancelárie správcu na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať
telefonicky na kontaktnom čísle +421 48 414 35 34, prípadne písomne na adresu kancelárie správcu alebo
prostredníctvom e-mailu na adresu office@bolosspravca.sk.
JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K016498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 49, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 496
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu správcu, na účely zloženia preddavku na trovy konania
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca úpadcu TIR s.r.o., so sídlom na ulici SNP 49, 977 01 Brezno, Slovenská
republika, IČO: 00 633 496, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 7187/S (ďalej aj len ako „Úpadca“) týmto v zmysle 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 aj len ako „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktoré možno skladať preddavky
na trovy konania o určenie pohľadávky vo výške určenej podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR pre potreby popierania
pohľadávok. Číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643; bankový účet vedený
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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obchodnou spoločnosťou Tatra banka, a.s.
JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K016499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 431/50, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/565/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/565/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1782
týmto ako správca dlžníka: Denisa Oláhová, nar. 23.11.1975, trvale bytom Štefánikova 431/50, 985 54
Lovinobaňa (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku
č. 59/2021 zo
dňa 26.03.2021; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

JUDr. Richard Konta, správca

K016500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1775/13, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Silvester Pustaj, nar. 15.07.1980, trvale bytom
Vrbová 1775/13, 977 03 Brezno - Mazorníkovo (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s
ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej
položky majetku

Parcela
registra

Druh pozemku

Výmera v Parcelné
m2
číslo

Pozemok

"C"

Zastavaná plocha
423
a nádvorie

2023

Okres Obec

Katastrálne
územie

Brezno Brezno Brezno

Deň vydania: 12.04.2021

Číslo
LV

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

755

1/20

III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu ako súbor majetku;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
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 kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 2OdK/542/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.
V Banskej Bystrici, dňa 07.04.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K016501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašša Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 5925 / 19, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/350/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/350/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Kašša, nar. 18. 10. 1974, trvale bytom Nám. Ľ. Štúra 5925/19,
974 05 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Kašša - RK BIZNIS, s miestom
podnikania: Nám. Ľ. Štúra 5925/19, 97405 Banská Bystrica, IČO: 37772759, sp. zn.: 4OdK/350/2020,
v zmysle § 167q ods. 3 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

132

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie
súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Obchodný podiel v nasledujúcej spoločnosti:
P.č.

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

2.

Súpisová hodnota v Eur
100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 43502020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Kassa“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/350/2020 – záväzná

ponuka“

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

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

K016502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurincová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 119, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1989
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/545/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/545/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Lucia Laurincová, nar. 01. 12.1989,
trvale bytom Filipovo 119, 976 64 Beňuš (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. a pod por. č. 2, a to:
·
·

Mobilný telefón – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 48/2021 pod K012280 dňa 11.03.2021.
Tablet – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 2. Súpis všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 48/2021 pod K012280 dňa 11.03.2021.

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

Rok
výroby

1.

Mobilný telefón Samsung Galaxy A40 64GB; Farba: biela 2019

2.

Tablet HUAWEI MediaPad T5; Farba: čierna, Model:
2018
AGS2 – L09

Deň vydania: 12.04.2021

Súpisová hodnota v
€

Stav
Funkčný, používaný,
používania
Funkčný, používaný,
používania

bežné

známky

bežné

známky

100,00
80,00

(ďalej aj „Položka por. č. 1 a Položka por. č. 2“)
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: hnuteľný majetok
IDENTIFIKÁCIA: hnuteľný majetok – mobilný telefón, tablet
PODSTATA: všeobecná
DÔVOD ZÁPISU: zistené z poskytnutej súčinnosti od Dlžníka
Podmienky ponukového konania:

1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku na
každý predmet speňaženia samostatne vloženú do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom:
„NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE 2OdK/545/2020 – Položka por. č. 1 alebo Položka por. č. 2“
do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56,
934 01 Levice alebo do kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k. s., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku, najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod. Obálka musí obsahovať
správne identifikačné údaje záujemcu, ktoré musia byť totožné s identifikačnými údajmi uvedenými v
ponuke v rozsahu minimálne:
a)

FO: meno a priezvisko, bydlisko,

b)

FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c)

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

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

2. NÁLEŽITOSTI PONUKY
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať:
· Správne a úplné identifikačné údaje záujemcu:
a. Záujemca právnická osoba: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené).
Ako prílohu je záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke výpis z Obchodného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,
b. Záujemca fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Ako prílohu je
záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke fotokópiu platného občianskeho preukazu;
c. Záujemca fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ,
IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania. Ako prílohu je záujemca povinný priložiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k záväznej písomnej ponuke fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a fotokópiu platného
občianskeho preukazu.
Označenie predmetu kúpy majetku, ktorý je špecifikovaný v ponukovom konaní.
Kúpnu cenu, ktorá je zhodná so zálohou na celú ponúknutú kúpnu cenu uhradenou na bankový účet
správcu.
Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy).
Záloha zložená záujemcom, ktorý nebude úspešný v ponukovom konaní, bude správcom vrátená
bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého bude záloha zložená na bankový účet správcu, a
to v prípade ak záujemca neoznačí účet, na ktorý žiada vrátiť zloženú zálohu.
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Záväzná písomná ponuka musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti, správca nebude prihliadať.

3. KÚPNA CENA
· Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) fyzickej osoby podnikateľa alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 2OdK/545/2020;
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a. s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 25452020;
a. V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
b. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode A) alebo v bode B)
nižšie:
A. Predmetom speňaženia je položka pod por. č. 1 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty t. j. 50,00 EUR;
B. Predmetom speňaženia je položka pod por. č. 2 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty t. j. 40,00 EUR.
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady s nadobudnutím hnuteľného majetku –
mobilného telefónu a tabletu do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

4. Doručením ponuky záujemca bezvýhradne súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
5. Záujemca je svojou ponukou viazaný.
6. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Správca upovedomuje len úspešného záujemcu ponukového konania. Ak správca neoznámi
záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá.
7. V lehote do 10 pracovných dní odo dňa upovedomenia úspešného záujemcu uzavrie správca s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
8. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť, alebo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, alebo
nedodržania akejkoľvek z podmienok ponukového konania, alebo odmietnuť všetky ponuky, a to aj bez
uvedenia dôvodu.
Bližšie informácie o ponukovom konaní správca poskytne na telefónnom čísle 0905 596 644, 0905 948 699 alebo
na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk, zvolen@gbkr.sk.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K016503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 77, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1064/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1064/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/1064/2019 zo dňa 02.12.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: František Botoš, nar. 11.08.1974, trvale bytom Šíd 77, 986 01 Fiľakovo a do funkcie správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1293.
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/1064/2019 zo dňa 28.08.2020 súd rozhodol tak, že:
I.

Odvoláva správcu konkurznej podstaty - JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1293.
II. Ustanovuje do funkcie správcu - JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš,
zn.: S610.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
31.10.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 31.10.2019,
súčinnosti tretích osôb. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: František Botoš, nar.
11.08.1974, trvale bytom Šíd 77, 986 01 Fiľakovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: František Botoš, nar. 11.08.1974, trvale
bytom Šíd 77, 986 01 Fiľakovo, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 07.04.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K016504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 12.04.2021

4K/17/2017
Iné zverejnenie

Konkurzy AA, k. s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu:
Andrea Obertová, nar. 1.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa požiadal zástupcu veriteľov
Prima banka Slovensko, a.s. o udelenie záväzného pokynu za účelom speňažovania majetku úpadcu, ktorý patrí
do všeobecnej podstaty a jeho súpis bol zverejnený v OV č. 12/2018 zo dňa 17.01.2018 pod č. K003663.
Veriteľ Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vložka č. 148/L ako zástupca veriteľov vo veci konkurzného konania vedeného na Okresnom súde
Banská Bystrica, sp. zn. 4K/17/2017 na majetok úpadcu Andrea Obertová, nar. 1.10.1971, bytom Rekreačná
cesta 831, 968 01 Nová Baňa, uložila správcovi – spoločnosti Konkurzy AA, k. s., Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, listom doručenom správcovi dňa 02.11.2020
záväzný pokyn na speňaženie majetku
v nasledovnom znení:
V súlade s ustanovením § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) Vám
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 udeľuje záväzný pokyn na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 12/2018 zo dňa 17.01.2018 pod
K003663 a to nehnuteľností:

List vlastníctva č.

947

Katastrálne územie:

Nová Baňa

Obec:

Nová Baňa

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
2084
2086/2
2086/3
2086/4
Pozemky parcely registra „E“
1430/3
Stavby
Súpisné číslo
6392

Výmera
v m2
519
7214
86
606

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Trvalý trávnatý porast
Zastavaná plocha a nádvorie
Trvalý trávnatý porast

Umiestnenie
pozemku
1
1
1
1

Spoluvlastnícky
podiel
9/16
9/16
9/16
9/16

507

Trvalý trávnatý porast

1

9/16

Na parcele číslo
2084

Popis stavby
Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel
9/16

vo vlastníctve dlžníka, spoluvlastnícky podiel 9/16

List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:

1093
Nová Baňa
Nová Baňa

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Umiestnenie

pozemku

Spoluvlastnícky podiel
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569
538
683

Trvalý trávnatý porast
Ostatná plocha
Trvalý trávnatý porast

1
1
1

Deň vydania: 12.04.2021
1/1
1/1
1/1

vo vlastníctve dlžníka, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Všeobecnú podstatu je správca povinný speňažovať v konkurze v súlade s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za splnenia nasledovných podmienok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby bude uzavretá s dražobníkom, spoločnosťou Dražobná spoločnosť
a.s., so sídlom Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703
(ďalej len „Dražobník“);
Postup dražobníka pri výkone dražby je upravený v zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
(ďalej len ako „ZoDD“);
Nehnuteľnosti budú speňažované ako súbor nehnuteľností;
Znalecký posudok na ohodnotenie predmetu dražby zabezpečí pre konanie dražby dražobník;
Dražba bude zverejňovaná v Obchodnom vestníku a tam, kde to vyžaduje ZoDD;
Najnižšie podanie bude určené vo výške 100 % ceny určenej v znaleckom posudku s možnosťou zníženia
najnižšieho podania v druhom kole dražby o 10% hodnoty majetku určenej v znaleckom posudku;
Spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby, výška dražobnej zábezpeky a minimálne
prihodenie určí správca po dohode s dražobníkom s ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby;
Hodnota predpokladaných nákladov na organizáciu dražby bude vo výške 1000,- € a tieto náklady budú
dražobníkovi uhradené až z výťažku dražby;
Odmena dražobníka bude najviac 3% z ceny dosiahnutej vydražením + DPH v príslušnej výške;
V prípade neúspešnosti 2. kola dražby, t.j. ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba
zmarená vydražiteľom, správca opätovne požiada príslušný orgán o záväzný pokyn pre opakované kolo
dražby.

Konkurzy AA, k. s., správca
V Rimavskej Sobote 07.04.2021

K016505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe vyhotoveného znaleckého posudku č. 1/2021 zo dňa 07.01.2021 znalca Ing. Miroslava Tokára,
Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, zverejňujeme zmenu súpisových hodnôt majetku
v oddelenej podstate veriteľa Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
nasledovne:
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 2086/1 – ostatné plochy o výmere 6 299 m2 vedené na LV č. 8754, k. ú. Nová Baňa, obec Nová
Baňa, okres Žarnovica, podiel 1/1, súpisová hodnota 30 172,- €
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Zabezpečovacie právo:
Oddelený veriteľ: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v prvom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
23/298/10 zo dňa 7.10.2010. Záložné právo zapísané príslušnou správou katastra pod č. V 961/10 zo dňa
22.10.2010.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Zmluva o poskytnutí
úveru č. 23/298/10 zo dňa 7.10.2010 (ďalej len zmluva). Na základe Zmluvy poskytla Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej len Veriteľ) klientovi MUDr. Andrea Obertová (ďalej len dlžník) úver za účelom výstavby nehnuteľnosti a
splatenie skôr poskytnutého úveru. Na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č. 23/298/10 poskytol Veriteľ Dlžníkovi
úver vo výške 136 000 €, pričom zmluvné strany si dohodli fixnú úrokovú sadzbu vo výške 5,29 % p.a. od podpisu
Úverovej zmluvy, s dobou fixácie úrokovej sadzby 3 roky. Nakoľko dlžník poskytnutý úver nesplácal riadne a
včas, vyhlásil veriteľ úver za predčasne splatný ku dňu 12.10.2013 a vyzval dlžníka na úhradu dlžnej čiastky.
Dlžník tento záväzok nesplnil. Nezaplatená splátka Úveru sa úročí aktuálnou úrokovou sadzbou a súčasne sa
účtujú úroky z omeškania vo výške 8,0 % p.a. až do doby zaplatenia. Výška zabezpečenej pohľadávky:
213 862,53 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 3.

Oddelený veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v druhom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok a Mandátna
zmluva zo dňa 27.07.2011 na nehnuteľnosti (C KN parc. č. 2086/1, 2086/5, 2086/6 a rodinný dom č. s. 831
postavený na C KN parc. č. 2086/6) - podľa V 698/2011 z 17.08.2011, zápisom listiny „oznámenie o zmene
súpisného čísla“ sa záložné právo vzťahuje na rodinný dom č. s. 6831 postavený na CKN parc. č. 2086/6 – podľa
Z 1506/2017, zmena záložného veriteľa z: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava na EOS KSI Slovensko, s. r.
o., Bratislava na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa
13.11.2017 – podľa Z 2567/2017.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Zmluva o mimoriadnom
medziúvere č. 2858748 7 05 a stavebnom úvere č. 2858748 0 03 zo dňa 1.8.2011, kde úpadca vystupuje ako
dlžník. Mimoriadny medziúver bol čerpaný vo výške 58 000 €. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu na LV č. 8754, k.ú. Nová Baňa pod V 698/2011 z 17.8.2011. Z dôvodu
omeškanosti odstúpila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. od zmluvy dňa 18.2.2014. Z dôvodu výkonu záložného
práva prednostným veriteľom, nepristúpila PSS, a.s. k začatiu vlastného výkonu ZP. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 77 814,75 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 5. Na
základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa 13.11.2017 je novým
veriteľom EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

2. parc. č. C KN 2086/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2 vedené na LV č. 8754, k. ú. Nová Baňa,
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, podiel 1/1, súpisová hodnota 1 782,- €
Zabezpečovacie právo:
Oddelený veriteľ: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v prvom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
23/298/10 zo dňa 7.10.2010. Záložné právo zapísané príslušnou správou katastra pod č. V 961/10 zo dňa
22.10.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Zmluva o poskytnutí
úveru č. 23/298/10 zo dňa 7.10.2010 (ďalej len zmluva). Na základe Zmluvy poskytla Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej len Veriteľ) klientovi MUDr. Andrea Obertová (ďalej len dlžník) úver za účelom výstavby nehnuteľnosti a
splatenie skôr poskytnutého úveru. Na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č. 23/298/10 poskytol Veriteľ Dlžníkovi
úver vo výške 136 000 €, pričom zmluvné strany si dohodli fixnú úrokovú sadzbu vo výške 5,29 % p.a. od podpisu
Úverovej zmluvy, s dobou fixácie úrokovej sadzby 3 roky. Nakoľko dlžník poskytnutý úver nesplácal riadne a
včas, vyhlásil veriteľ úver za predčasne splatný ku dňu 12.10.2013 a vyzval dlžníka na úhradu dlžnej čiastky.
Dlžník tento záväzok nesplnil. Nezaplatená splátka Úveru sa úročí aktuálnou úrokovou sadzbou a súčasne sa
účtujú úroky z omeškania vo výške 8,0 % p.a. až do doby zaplatenia. Výška zabezpečenej pohľadávky:
213 862,53 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 3.

Oddelený veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v druhom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok a Mandátna
zmluva zo dňa 27.07.2011 na nehnuteľnosti (C KN parc. č. 2086/1, 2086/5, 2086/6 a rodinný dom č. s. 831
postavený na C KN parc. č. 2086/6) - podľa V 698/2011 z 17.08.2011, zápisom listiny „oznámenie o zmene
súpisného čísla“ sa záložné právo vzťahuje na rodinný dom č. s. 6831 postavený na CKN parc. č. 2086/6 – podľa
Z 1506/2017, zmena záložného veriteľa z: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava na EOS KSI Slovensko, s. r.
o., Bratislava na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa
13.11.2017 – podľa Z 2567/2017.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Zmluva o mimoriadnom
medziúvere č. 2858748 7 05 a stavebnom úvere č. 2858748 0 03 zo dňa 1.8.2011, kde úpadca vystupuje ako
dlžník. Mimoriadny medziúver bol čerpaný vo výške 58 000 €. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu na LV č. 8754, k.ú. Nová Baňa pod V 698/2011 z 17.8.2011. Z dôvodu
omeškanosti odstúpila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. od zmluvy dňa 18.2.2014. Z dôvodu výkonu záložného
práva prednostným veriteľom, nepristúpila PSS, a.s. k začatiu vlastného výkonu ZP. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 77 814,75 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 5. Na
základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa 13.11.2017 je novým
veriteľom EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

3. parc. č. C KN 2086/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2 vedené na LV č. 8754, k. ú. Nová Baňa,
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, podiel 1/1, súpisová hodnota 618,- €.
Zabezpečovacie právo:
Oddelený veriteľ: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v prvom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
23/298/10 zo dňa 7.10.2010. Záložné právo zapísané príslušnou správou katastra pod č. V 961/10 zo dňa
22.10.2010.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Zmluva o poskytnutí
úveru č. 23/298/10 zo dňa 7.10.2010 (ďalej len zmluva). Na základe Zmluvy poskytla Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej len Veriteľ) klientovi MUDr. Andrea Obertová (ďalej len dlžník) úver za účelom výstavby nehnuteľnosti a
splatenie skôr poskytnutého úveru. Na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č. 23/298/10 poskytol Veriteľ Dlžníkovi
úver vo výške 136 000 €, pričom zmluvné strany si dohodli fixnú úrokovú sadzbu vo výške 5,29 % p.a. od podpisu
Úverovej zmluvy, s dobou fixácie úrokovej sadzby 3 roky. Nakoľko dlžník poskytnutý úver nesplácal riadne a
včas, vyhlásil veriteľ úver za predčasne splatný ku dňu 12.10.2013 a vyzval dlžníka na úhradu dlžnej čiastky.
Dlžník tento záväzok nesplnil. Nezaplatená splátka Úveru sa úročí aktuálnou úrokovou sadzbou a súčasne sa
účtujú úroky z omeškania vo výške 8,0 % p.a. až do doby zaplatenia. Výška zabezpečenej pohľadávky:
213 862,53 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 3.
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Oddelený veriteľ: : EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v druhom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok a Mandátna
zmluva zo dňa 27.07.2011 na nehnuteľnosti (C KN parc. č. 2086/1, 2086/5, 2086/6 a rodinný dom č. s. 831
postavený na C KN parc. č. 2086/6) - podľa V 698/2011 z 17.08.2011, zápisom listiny „oznámenie o zmene
súpisného čísla“ sa záložné právo vzťahuje na rodinný dom č. s. 6831 postavený na CKN parc. č. 2086/6 – podľa
Z 1506/2017, zmena záložného veriteľa z: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava na EOS KSI Slovensko, s. r.
o., Bratislava na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa
13.11.2017 – podľa Z 2567/2017.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Zmluva o mimoriadnom
medziúvere č. 2858748 7 05 a stavebnom úvere č. 2858748 0 03 zo dňa 1.8.2011, kde úpadca vystupuje ako
dlžník. Mimoriadny medziúver bol čerpaný vo výške 58 000 €. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu na LV č. 8754, k.ú. Nová Baňa pod V 698/2011 z 17.8.2011. Z dôvodu
omeškanosti odstúpila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. od zmluvy dňa 18.2.2014. Z dôvodu výkonu záložného
práva prednostným veriteľom, nepristúpila PSS, a.s. k začatiu vlastného výkonu ZP. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 77 814,75 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 5. Na
základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa 13.11.2017 je novým
veriteľom EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

STAVBY:
1. Rodinný dom so súp. č. 6831 na parc. č. C KN 2086/6 vedený na LV č. 8754, k. ú. Nová Baňa, obec Nová
Baňa, okres Žarnovica, podiel 1/1, súpisová hodnota 73 428,- €
Zabezpečovacie právo:
Oddelený veriteľ: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v prvom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
23/298/10 zo dňa 7.10.2010. Záložné právo zapísané príslušnou správou katastra pod č. V 961/10 zo dňa
22.10.2010.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Zmluva o poskytnutí
úveru č. 23/298/10 zo dňa 7.10.2010 (ďalej len zmluva). Na základe Zmluvy poskytla Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej len Veriteľ) klientovi MUDr. Andrea Obertová (ďalej len dlžník) úver za účelom výstavby nehnuteľnosti a
splatenie skôr poskytnutého úveru. Na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č. 23/298/10 poskytol Veriteľ Dlžníkovi
úver vo výške 136 000 €, pričom zmluvné strany si dohodli fixnú úrokovú sadzbu vo výške 5,29 % p.a. od podpisu
Úverovej zmluvy, s dobou fixácie úrokovej sadzby 3 roky. Nakoľko dlžník poskytnutý úver nesplácal riadne a
včas, vyhlásil veriteľ úver za predčasne splatný ku dňu 12.10.2013 a vyzval dlžníka na úhradu dlžnej čiastky.
Dlžník tento záväzok nesplnil. Nezaplatená splátka Úveru sa úročí aktuálnou úrokovou sadzbou a súčasne sa
účtujú úroky z omeškania vo výške 8,0 % p.a. až do doby zaplatenia. Výška zabezpečenej pohľadávky:
213 862,53 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 3.

Oddelený veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo v druhom poradí
Podrobný popis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok a Mandátna
zmluva zo dňa 27.07.2011 na nehnuteľnosti (C KN parc. č. 2086/1, 2086/5, 2086/6 a rodinný dom č. s. 831
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postavený na C KN parc. č. 2086/6) - podľa V 698/2011 z 17.08.2011, zápisom listiny „oznámenie o zmene
súpisného čísla“ sa záložné právo vzťahuje na rodinný dom č. s. 6831 postavený na CKN parc. č. 2086/6 – podľa
Z 1506/2017, zmena záložného veriteľa z: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava na EOS KSI Slovensko, s. r.
o., Bratislava na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa
13.11.2017 – podľa Z 2567/2017.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok: Zmluva o mimoriadnom
medziúvere č. 2858748 7 05 a stavebnom úvere č. 2858748 0 03 zo dňa 1.8.2011, kde úpadca vystupuje ako
dlžník. Mimoriadny medziúver bol čerpaný vo výške 58 000 €. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu na LV č. 8754, k.ú. Nová Baňa pod V 698/2011 z 17.8.2011. Z dôvodu
omeškanosti odstúpila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. od zmluvy dňa 18.2.2014. Z dôvodu výkonu záložného
práva prednostným veriteľom, nepristúpila PSS, a.s. k začatiu vlastného výkonu ZP. Výška zabezpečenej
pohľadávky: 77 814,75 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 5. Na
základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 40/2017 zo dňa 01.10.2017 a dodatku zo dňa 13.11.2017 je novým
veriteľom EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.

V Rimavskej Sobote dňa 07.04.2021
Konkurzy AA, k. s., správca

K016506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe vyhotoveného znaleckého posudku č. 2/2021 zo dňa 09.01.2021 znalca Ing. Miroslava Tokára,
Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, zverejňujeme zmenu súpisových hodnôt majetku vo
všeobecnej nasledovne:
POZEMKY:
1. vedené na LV č. 947, k. ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres Žarnovica, podiel 9/16:
2. parc. č. C KN 2084 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, súpisová hodnota 435,- €
3. parc. č. C KN 2086/2 – trvalý trávny porast o výmere 7 214 m2, súpisová hodnota 6 085,- €
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4. parc. č. C KN 2086/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 86 m2, súpisová hodnota 70,- €
5. parc. č. C KN 2086/4 – trvalý trávny porast o výmere 606 m2, súpisová hodnota 508,- €
6. parc. č. E KN 1430/3 – trvalý trávny porast o výmere 507 m2, súpisová hodnota 425,- €

vedené na LV č. 1093, k. ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres Žarnovica, podiel 1/1:
7. parc. č. C KN 2085/1 – trvalý trávny porast o výmere 569 m2, súpisová hodnota 850,- €
8. parc. č. C KN 2085/2 – ostatná plocha o výmere 538 m2, súpisová hodnota 804,- €
9. parc. č. C KN 2090/8 – trvalý trávny porast o výmere 683 m2, súpisová hodnota 1 023,- €

STAVBY:
vedené na LV č. 947, k. ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres Žarnovica, podiel 9/16:
1. rodinný dom so súp. č. 6392 na parc. č. C KN 2084, súpisová hodnota 0,- €

V Rimavskej Sobote dňa 07.04.2021
Konkurzy AA, k. s., správca

K016507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrová 844/27, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1014/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1014/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková., ustanovená za správcu dlžníka: : Ján Mikulčík, nar.
02.11.1962, trvale bytom: Štúrová 844/27, 962 12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ján
Mikulčík, s miestom podnikania Štúrova 844/27, 962 12 Detva, IČO: 50 351 125 ( Uznesenie sp. zn.
5OdK/1014/2019 zo dňa 27.11.2019, konkurz vyhlásený v OV č. 235/2019 dňa 05.12.2019) na základe
vykonaných šetrení v zmysle ust. §166i ZKR zistil u dlžníka nasledovný majetok:
Por.
č.

okres obec

k.ú.

druh
pozemku:
parcelné
LV register zastavaná plocha a
výmera
č.
nádvorie

podiel

hodnota v dátum
€
zápisu

Zvolen Zvolen Kráľová

C

záhrada

793/1

72

1/6

222,96€

24.1.2021

Zvolen Zvolen Kráľová

C

záhrada

794

89

1/6

275,60€

24.1.2021
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Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení zistil, že vyššie uvedená nehnuteľnosť je
v podielovom spoluvlastníctve.
Zo šetrení správcu, ako aj zo zoznamu dlžníka vyplýva, že k predmetnému nehnuteľnému majetku si dlžník
uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 166 d ods. 2 ZKR ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade
bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ
povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 1 odhadom určil hodnotu podielu na nehnuteľnosti na 7
902,06 ,- Eur.
Správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedený nehnuteľný majetok 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 v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok
finančných prostriedkov na vypracovanie znaleckého posudku.
V prípade, ak má niektorí z veriteľov dlžníka za to, že hodnota nehnuteľnosti je vyššia, 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 dvoch mesiacov od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Zuzana Miklošková - správca

K016508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Poničana 2414 / 69, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
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Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/555/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/555/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Martina Klačanová, rod. Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská
Bystrica, zn. správcu S 1925, správca dlžníka: Róbert Sluka, nar. 05.09.1990, trvale bytom J. Poničana
2414/69, 960 01 Zvolen, Slovenská republika zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.10.2020,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a lustrácií vykonaných Správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by patril 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: Róbert Sluka, nar. 05.09.1990,
trvale bytom J. Poničana 2414/69, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 07.04.2021
Mgr. Martina Klačanová, správca

K016509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 283, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Ján Stieranka, nar. 08.07.1958, trvale bytom Bukovina 283, 966 01 Bzenica, prechodne
bytom Námestie SNP 28, 966 81 Žarnovica, IČO: 46 996 028 (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1
v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je nehnuteľnosť zapísaná v
súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 3; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
41/2019 zo dňa 27.02.2019; za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
výmera v m²
štát
obec

Ostatné plochy
1500
Slovenská republika
Hriňová

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

146

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

názov
katastrálneho
Hriňová
územia
číslo listu vlastníctva
3005
Parcelné číslo
5611/4
spoluvlastnícky
podiel
1/8
dlžníka
hodnota
zapisovaného
5,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
11.09.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka JAN STIERANKA –
NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka JAN STIERANKA – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

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

K016510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harakaľ Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1778 / 21, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/427/2020 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/427/2020
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5OdK/427/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K016511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlička Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/262/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Jozef Vidlička, nar. 09.12.1963, Lesná 375/7, 094 12
Vechec, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
30.03.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa s celkovou
prihlásenou sumou takto:
Veriteľ:
BNP PARIBAS FINANCE SA, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
Prihlásená celková suma pohľadávky:
555,59,- Eur
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár
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K016512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváč Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 87, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/368/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/368/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Igor Hlaváč, nar. 20.03.1963, Jarabina 87, 065 31
Jarabina - pod č. k. 2OdK/368/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Igor Hlaváč, nar. 20.03.1963, Jarabina
87, 065 31 Jarabina - končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 07.04.2021
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K016513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Surina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 6154/145, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2021S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Dávid Surina, nar.
19.09.1987, trvale bytom Levočská 6154/145, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove 2OdK/1/2021 zo dňa 28.01.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku
22/2021 dňa 03.02.2021, č. zver. K005245, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
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
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

151

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

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

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K016514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šeböková Alexandra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenov 39, 066 01 Jasenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.
Alexandra Šeböková, nar. 10.09.1985, bytom Jasenov 39, 066 01 Jasenov, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 433/108, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/385/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/385/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Alžbeta Mišalková, nar. 08.10.1983, Podolínska 433/108, 059 95 Toporec, (ďalej len „Dlžník“)
týmto podľa ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
(ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn. 2OdK/385/2020,
nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate zaradený na uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 01.04.2021
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K016516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubičár Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2912 / 12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/651/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/651/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Branislav
Kubičár, nar. 04.03.1988, Tolstého 2912/12, 058 01 Poprad, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabské 136, 086 06 Hrabské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/754/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/754/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/754/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Emil Bilý,
nar. 12.01.1983, trvale bytom 086 06 Hrabské 124, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Martaus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6484 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/315/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/315/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka Ing. Tomáš Martaus, nar.: 11.08.1979, trvale bytom: Dubová
6484/6, 08001 Prešov, sp. zn.: 3OdK/315/2020, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov, tel.: 054/474 6272 email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov,
pod sp. zn.: 3OdK/315/2020, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet:
Súpisová zložka č. 1 súpisu konkurznej podstaty, Iná majetková hodnota - 100% obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti JESSTAV, s.r.o., so sídlom: Konštantínova 3322/13, 080 01 Prešov, IČO: 47 640 278, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 30022/P, ktorý obchodný podiel predstavuje
majetkovú hodnotu v celkovej výške 5.000,- Eur. Súpisová hodnota 5.000,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení 3. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové kolo – 3OdK/315/2020 – 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),
- presné označenie súpisových zložiek,
- 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 ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.
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.
O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K016519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/31/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter
Tomáš, nar. 29.06.1973, Brekov 80, 066 01 Brekov, týmto v súlade ust. § 167 v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hricko Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Dvorom 581/ 27, 082 04 Drienov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/942/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/942/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Róbert Hricko, nar.
06.11.1990, Pod Dvorom 581/27, 082 04 Drienov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marhulík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 3475 / 13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/431/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/431/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Peter Marhulík, nar.
07.09.1966, trvale bytom Šoltésovej 3475/13, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
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ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty
dlžníka Milan Matejkovič, nar. 03.11.1945, trvale bytom Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad
Topľou, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K016523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4858 / 56, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/148/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/148/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Sup. č. 1 Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Kuková; Okres : Svidník; Štát : SR; katastrálne územie Kuková; LV
č. 795; parc. č. 195/22, výmera : 5780m2, spoluvlastnícky podiel 1/2; súpisová hodnota majetku
578€ .
Sup. č. 2 Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Kuková; Okres : Svidník; Štát : SR; katastrálne územie Kuková; LV
č. 799; parc. č. 243/65, výmera : 6050m2, spoluvlastnícky podiel 1/4; súpisová hodnota majetku
302,50€ .
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K016524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrzan František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 276 / 10, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: František Chrzán, nar. 05.08.1961, trvale bytom Mlynská 276, 087 01
Giraltovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30,
066 01 Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K016525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrzan František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 276 / 10, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
František Chrzán, nar. 05.08.1961, trvale bytom Mlynská 276, 087 01 Giraltovce (ďalej len „Dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/85/2017 zo dňa 14.08.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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as the trustee of thedebtor František Chrzán, nar. 05.08.1961, trvale bytom Mlynská 276, 087 01 Giraltovce,
Slovak Republic (hereinafter only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Prešov, No. 2OdK/85/2017, dated on 14.08.2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.159/2017 dňa 18.08.202017.
Dňom 19.08.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 159/2017 on 18.08.2017.
Bankruptcy was declared on 19.08.2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 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. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848
dated 20th May 2015.

K016526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrzan František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 276 / 10, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu František Chrzán, nar. 05.08.1961, trvale
bytom Mlynská 276, 087 01 Giraltovce oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu

:

Výška preddavku

: 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

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

K016527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrzan František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 276 / 10, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové č. 1
Opis súpisovej zložky majetku
obchodný podiel v spoločnosti Geralt s.r.o.
Dukelská 838, 087 01 Giraltovce, IČO : 36449130
podiel 100%
Súpisová hodnota
1000€
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka
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K016528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gmiterová Ľuboslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 498/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/287/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/287/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515

Zástupca:
AK Herceg, s.r.o., Košická 56, 821 05 Bratislava, IČO: 35890240

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
5 486,50 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
25.03.2021

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 1276 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/124/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Ivan Marušák, nar. 03.02.1974, trvale
bytom SNP 1276ú6, 058 01 Poprad oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
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zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.
Číslo účtu

:

Výška preddavku

: 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

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

K016530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 1276 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/124/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/124/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Ivan Marušák, nar. 03.02.1974, trvale bytom SNP 1276/6, 058 01 Poprad, (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/124/2017 zo dňa 09.10.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of thedebtor Ivan Marušák, nar. 03.02.1974, trvale bytom SNP 1276/6, 058 01 Poprad,, Slovak
Republic (hereinafter only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No.
3OdK/124/2017, dated on 09.10.2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.197/2017 dňa 16.10.2017.
Dňom 17.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 197/2017 on 16.10.2017.
Bankruptcy was declared on 17.10.2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
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satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K016531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 1276 / 6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/124/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/124/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Ivan Marušák, nar. 03.02.1974, trvale bytom SNP 1276/6, 058 01 Poprad,
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01
Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308
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K016532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlička Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1967
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/410/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/410/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Štefan
Vidlička, nar. 02.09.1967, bytom Lesná 375/7, 094 12 Vechec (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
226/2020 dňa 24.11.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 07.04.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 56/2021 zo dňa 23.03.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Vidlička, nar.
02.09.1967, bytom Lesná 375/7, 094 12 Vechec sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K016533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Icha Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1436 / 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/137/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/137/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 12.04.2021

1OdK/137/2017
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Dalibor Icha, nar.
20.02.1980, trvale bytom Komenského1436/3, 066 01 Humenné (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K016534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meňky Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 223 / 203, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/18/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Pohľadávka fakturovaná faktúrou č. 8/2020
odberateľovi INDUSTRIAL services, s.r.o. so
Peňažná
Všeobecná sídlom Sokolovská 2, 934 01 Levice, IČO: 44
1180.00
pohľadávka podstata
279 434; dátum vystavenia a dodania:
27.09.2020, dátum splatnosti: 20 deň v
mesiaci na sumu 1 180,00 EUR

Dátum
Majetok
Dôvod zápisu
zápisu do
tretej Zabezpečenie
do súpisu
súpisu
osoby

1.4.2021

majetok
dlžníka ku dňu
Nie
vyhlásenia
OdK

Nie

K016535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenič Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1859 / 22, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussman 1, 750 09 Paríž, IČO: 542 097 902

Zástupca:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 47 234 547
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
12 370,74 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
25.03.2021

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenič Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1859 / 22, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
9 124,54 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
29.03.2021

JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Šmálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebičska 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz

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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Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Andrej Šmálik, nar. 16.01.1986, Třebičska 9, 066 01 Humenné
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/296/2020 týmto zverejňuje oznámenie
o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 1 zo súpisu majetku dlžníka
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Súpisová
Spoluvlastnícky podiel
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku
položky majetku
hodnota majetku úpadcu
100% Obchodný podiel v spoločnosti GeMBPO,
s.r.o., Třebíčska 1835/9, Humenné 066 01,
Iná
majetková
1
IČO: 45 346 780, zapísaná v Obchodnom registri 100,00 €
1/1
hodnota
Okresného
súdu
Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32931/P,

Dôvod vylúčenia majetku
Podľa ustanovení § 167q ods. 3 a § 167p ods. 2 ZKR: Ak sa inú majetkovú hodnotu podliehajúcu konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady. V zmysle uvedeného predmetná iná majetková hodnota – obchodný podiel dlžníka prestáva
podliehať konkurzu.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K016538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Rastislav Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobyly 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 3.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Rastislav Fedor, nar.: 13.01.1978, Kobyly 23, 086 22 Kobyly
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/269/2020, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 3.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania sú pohľadávky dlžníka zapísané pod por. č. 3 a 4
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisovej
položky
majetku

Dlžník/Banka

Popis

Deň
Dôvod
Súpisová
Podielové
zapísania zapísania
Mena hodnota
Poznámka
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
majetku
do súpisu do súpisu
Dlžník - p. Silvia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3

Pohľadávka
vzniknutá
nezaplatením
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
Radová
388,
tovaru a služieb Pohľadávka 027
32
1/1
FA č. 180017,
Zuberec,
dátum vyhotovenia
Slovensko
12.03.2018,
splatná
dňa
26.03.2018.

EUR 1 572,40 € 7.1.2021

§167h
1 ZKR

4

Pohľadávka
vzniknutá
nezaplatením
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
Radová
388,
tovaru a služieb Pohľadávka 027
32
1/1
FA č. 180023,
Zuberec,
dátum vyhotovenia
Slovensko
21.03.2018,
splatná
dňa
04.04.2018.

EUR 1 269,80 € 7.1.2021

§167h
1 ZKR

Dúhová
predmetnú
pohľadávku
evidovanú
v
účtovníctve
ods. dlžníka
Rastislav FEDOR
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
predmetnú
pohľadávku
evidovanú
v
účtovníctve
ods. dlžníka
Rastislav FEDOR
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„RF predaj – neotvárať – Pohľadávky“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávok, výšku ponúkanej odplaty za predaj pohľadávok,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „RF Pohladavky“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 407/9, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/373/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/373/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 07.04.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K016540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meňky Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 223 / 203, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/18/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803

Zástupca:
Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 255 739

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
506,90 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
31.03.2021

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 623/89, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1994
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/867/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/867/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Nikola Horváthová, nar. 20.11.1994, trvale bytom Námestie
Slobody 623/89, 083 01 Sabinov, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust.
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K016542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Gecašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 354 / 8, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Mária Gecašková, nar. 31.01.1984,
trvale bytom Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania
môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.: 5OdK/24/2021 S1733 nahliadať v kancelárii správcu
na Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod
a od 13.00 do 16.00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom
spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Gecašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 354 / 8, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Mária Gecašková, nar. 31.01.1984,
trvale bytom Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/818 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že Okresný súd Prešov
uznesením sp. zn. 5OdK/24/2021-19 zo dňa 5. februára 2021 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2021, deň vydania 11.02.2021, číslo
zverejnenia K006940.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 12. februára 2021. Tohto dňa bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Ing. Mária Gecašková, born on
31.01.1984, residence at Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovakia, according to the
REGULATION (EU) 2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/24/2021-19, dated on 5th February 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic
No. 28/2021 dated on 11th February 2021, publication number K006940.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 12th February 2021. The bankruptcy
procedure 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 Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K016544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Gecašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 354 / 8, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Mária Gecašková, nar. 31.01.1984,
trvale bytom Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“), bankový účet za účelom zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky
veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 5242021 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K016545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Gecašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 354 / 8, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Mária Gecašková, nar. 31.01.1984,
trvale bytom Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves (ďalej len „dlžník“), 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“) z v e r e j ň u j e vyhotovený
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súpis majetku konkurznej podstaty

Por. č.
Typ položky
Popis

Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky
podiel
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

1.
Pozemok a stavba
Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, pre
katastrálne územie Spišská Stará Ves, obec Spišská Stará Ves, okres Kežmarok, na liste vlastníctva č. 274 a to
·
parcela registra KN „C“ parc. č. 3763/ 51 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 653 m2
·
rodinný dom so súpisným číslom 354 postavený na parcele parc.č. 3763/ 51
8 000,- Eur
1/8-ina
Dlžník v návrhu na vyhlásenie konkurzu označil rodinný dom ako obývateľnú vec (obydlie) a uplatnil nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia podľa § 166d ZKR
§167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
7. apríla 2021

K016546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudaček Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/80/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/80/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Sup. č.1Parcela registra "E" č. 180 - orná pôda o výmere 16798 m2, zapísané na LV č. 490, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360,súpisová hodnota 21,70€
Sup. č.2 Parcela registra "E" č. 195 - orná pôda o výmere 20134 m2, zapísané na LV č. 490, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360, súpisová hodnota majetku 27,23€
Sup č.3 Parcela registra "E" č. 220 - orná pôda o výmere 13210 m2, zapísané na LV č. 490, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360,súpisová hodnota majetku 18,37€
Sup č. 4 Parcela registra "E" č. 260 - orná pôda o výmere 12525 m2, zapísané na LV č. 490, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360,súpisová hodnota majetku 17,26€
Sup č. 5 Parcela registra "C" č. 317 - orná pôda o výmere 659 m2, zapísané na LV č. 75, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel ¼, súpisová hodnota majetku 36,47€
Sup č. 6Parcela registra "C" č. 318 - orná pôda o výmere 448 m2, zapísané na LV č. 75, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel ¼, súpisová hodnota majetku 24,80€
Sup č.7Parcela registra "C" č. 319 - orná pôda o výmere 348 m2, zapísané na LV č. 75, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel ¼, súpisová hodnota majetku 19,26€
Sup č. 8 Parcela registra "E" č. 126/1 - trvale trávne porasty o výmere 407 m2, zapísané na LV č. 489, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 21/3360, súpisová hodnota majetku 0,56€
Sup č. 9 Parcela registra "E" č. 150/1 - orná pôda o výmere 9749 m2, zapísané na LV č. 489, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360, súpisová hodnota majetku 13,06€
Sup č. 10 Parcela registra "E" č. 150/2 - trvale trávne porasty o výmere 2221 m2, zapísané na LV č. 489, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 21/3360,súpisová hodnota majetku 0,52€
Sup č. 11 Parcela registra "E" č. 168 - orná pôda o výmere 1266 m2, zapísané na LV č. 489, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 21/3360, súpisová hodnota majetku 0,66€
Sup č. 12 Parcela registra "E" č. 299/9 - orná pôda o výmere 424 m2, zapísané na LV č. 553, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 93,87€
Sup č. 13 Parcela registra "E" č. 302/6 - trvale trávne porasty o výmere 411 m2, zapísané na LV č. 726, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 1/40, súpisová hodnota majetku 2,21€
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Sup č. 14 Parcela registra "E" č. 299/8 - orná pôda o výmere 844 m2, zapísané na LV č. 998, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 2/4, súpisová hodnota majetku 16,036€
Sup č. 15 Parcela registra "E" č. 300/40 - orná pôda o výmere 634 m2, zapísané na LV č. 957, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 1/1súpisová hodnota majetku 140,36€
Sup č. 16 Parcela registra "E" č. 303/6 orná pôda o výmere 201 m2, zapísané na LV č. 957, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 44,50€
Sup č. 17 Parcela registra "E" č. 304/19 - orná pôda o výmere 221 m2, zapísané na LV č. 957, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 48,92€
Sup. č. 18 Parcela registra "E" č. 319/12 - trvale trávne porasty o výmere 1266 m2, zapísané na LV č. 957, okres Bardejov, obec Janovce,
k.ú. Janovce, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 280,29€
Sup č. 19 Parcela registra "E" č. 158/1 - trvale trávne porasty o výmere 91041 m2, zapísané na LV č. 1006, okres Bardejov, obec Janovce,
k.ú. Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/112400 súpisová hodnota 2,44€
Sup č. 20 Parcela registra "E" č. 247 - trvale trávne porasty o výmere 15685 m2, zapísané na LV č. 1007, okres Bardejov, obec Janovce,
k.ú. Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/12400 súpisová hodnota majetku 0,60€
Sup č. 21 Parcela registra "E" č. 87 - orná pôda o výmere 4096 m2, zapísané na LV č. 366, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 18,15€
Sup č. 22 Parcela registra "E" č. 151/1 - trvale trávne porasty o výmere 4986 m2, zapísané na LV č.366, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 19,48€
Sup č. 23 Parcela registra "E" č. 261 - orná pôda o výmere 6332 m2, zapísané na LV č. 366, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 28,11€
Sup č. 24 Parcela registra "E" č. 273 - orná pôda o výmere 3743 m2, zapísané na LV č. 366, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 16,60€
Sup č. 25 Parcela registra "E" č. 97 - trvale trávne porasty o výmere 1791m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 1,21€
Sup č. 26 Parcela registra "E" č. 113/1 - trvale trávne porasty o výmere 624 m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 0,47€
Sup č. 27 Parcela registra "E" č. 127/1 - trvale trávne porasty o výmere 90 m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 0,07€
Sup č. 28 Parcela registra "E" č. 181 - orná pôda o výmere 7919 m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 1,99€
Sup č. 29 Parcela registra "E" č. 194 - orná pôda o výmere 10122m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 41,62€
Sup č. 30 Parcela registra “E“ č.221 – orná pôda o výmere 6439 m2, zapísané na LV č. 1025, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 6/300, súpisová hodnota majetku 28,56€
Sup č. 31 Parcela registra "E" č. 88 - orná pôda o výmere 7461 m2, zapísané na LV č. 1026, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú. Janovce,
spoluvlastnícky podiel 31/3360, súpisová hodnota majetku 10,40€
Sup č. 32 Parcela registra "E" č. 302/181 - trvale trávne porasty o výmere 1303 m2, zapísané na LV č. 727, okres Bardejov, obec Janovce,
k.ú. Janovce, spoluvlastnícky podiel 1/40, súpisová hodnota majetku 1,55€
Sup č. 33 Parcela registra "E" č. 300/59 - orná pôda o výmere 3543 m2, zapísané na LV č. 725, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 1/40, súpisová hodnota majetku 19,70€
Sup č. 34 Parcela registra "E" č. 155 - trvale trávne porasty o výmere 7882 m2, zapísané na LV č. 944, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/12400, súpisová hodnota majetku 0,66€
Sup č. 35 Parcela registra "E" č. 246 - trvale trávne porasty o výmere 9057 m2, zapísané na LV č. 947, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/12400, súpisová hodnota majetku 0,38€
Sup č. 36 Parcela registra "E" č. 156 - trvale trávne porasty o výmere 149028 m2, zapísané na LV č. 958, okres Bardejov, obec Janovce,
k.ú. Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/12400, súpisová hodnota majetku 5,89€
Sup č. 37 Parcela registra "E" č. 267 - trvale trávne porasty o výmere 35755 m2, zapísané na LV č. 477, okres Bardejov, obec Janovce, k.ú.
Janovce, spoluvlastnícky podiel 13/12400, súpisová hodnota 0,85€
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K016547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudaček Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/80/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/80/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Stanislav Hudáček,nar. 9.6.1966,trvale bytom Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné Ružbachy (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/80/2017 zo dňa 08.08.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of thedebtor Stanislav Hudáček,nar. 9.6.1966,trvale bytom Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné
Ružbachy,, Slovak Republic (hereinafter only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Prešov, No. 2OdK/80/2017, dated on 08.08.2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.155/2017 dňa 14.08.2017.
Dňom 15.08.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 155/2017 on 14.08.2017.
Bankruptcy was declared on 15.08.2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
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lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K016548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudaček Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/80/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/80/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Stanislav Hudáček,nar. 9.6.1966,
Vaniškovská 190/6, 086 41 Vyšné Ružbachy oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.
Číslo účtu

:

Výška preddavku

: 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

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

K016549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballay Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 809, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Radovan Muzika, správca so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní
vedenom na majetok úpadcu Ing. Petra Ballay, nar. 16.09.1959, bytom 059 91Veľký Slavkov 809v súlade s ust. §
96 odsek 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť e-mailom na adrese
radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na mob. č. : 0907 945 308

K016550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 231 / 0, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 005 126
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie - 2. Kolo
V zmysle záväzného pokynu Veriteľského výboru zo dňa 18.02.2021, podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, správca
úpadcu ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5K/14/2019, JUDr. Mária Domčeková ponúka v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú inú majetkovú hodnotu
úpadcu – obchodný podiel:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
majetku

2

Iná majetková
hodnota

·
·
·
·
·
·
·
·

Podielové
spoluvlastníctvo

25% tný obchodný podiel v spoločnosti ROYAL CORP,
s.r.o., Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
1/1
811 04, IČO: 52 373 436, zapísaná v Obch. registri OS
AB I, oddiel: Sro, Vložka č. 137232/B

Súpisová
hodnota
majetku

Verejný
register

1 250,00 €

Obchodný
register OS
BA I

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“,
ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj,
identifikačné údaje záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o prevode
obchodného podielu,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 pracovných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dní od udelenia súhlasu Veriteľského výboru s uzavretím zmluvy
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K016551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Kovalčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/691/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/691/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 6.12.2018, sp. zn.: 2OdK/691/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Kvetoslava Kovalčíková, nar. 17.07.1971, Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 239/2018, dňa
12.12.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Kvetoslava Kovalčíková, nar. 17.07.1971, Hapákova 2280/13,
080 06 Ľubotice (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikované pohľadávky:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598

Celová prihlásená suma v EUR
33.926,37
3.382,78

prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 7.4.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K016552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Vidličková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375/7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/279/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/279/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2020, sp. zn.: 3OdK/279/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Milena Vidličková, nar. 12.04.1969, Lesná 375/7, 094 12 Vechec (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 226/2020, dňa 24.11.2020.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Milena Vidličková, nar. 12.04.1969, Lesná 375/7, 094 12
Vechec (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská republika-Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00215759

Celková prihlásená suma v EUR
31

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 7.4.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K016553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. Hrdinov 432/34, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/222/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/222/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 9.1.2020, sp. zn.: 4OdK/222/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Alexandra Siváková, nar. 28.02.1990, Sov. Hrdinov 432/34, 089 01 Svidník (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 10/2020 dňa
16.1.2020.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Alexandra Siváková, nar. 28.02.1990, Sov. Hrdinov 432/34,
089 01 Svidník (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598

Celková prihlásená suma v EUR
1159,31

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej
pohľadávok zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.

lehoty

bola

zapísaná

do

V Prešove, dňa 7.4.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K016554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 415, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Igor Polhoš, narodený 31.07.1982, trvale bytom: 059 76 Rakúsy 415 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkej Lomnici, 07.04.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K016555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 111/26, 059 39 Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/71/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/71/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 7.2.2020, sp. zn.: 5OdK/71/2020 , bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Peter Hromada, nar. 25.05.1961, trvale bytom Družstevná 111/26, 059 39 Šuňava (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 30/2020 dňa 13.2.2020.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ako správca majetku dlžníka: Peter Hromada, nar. 25.05.1961, trvale bytom Družstevná 111/26, 059 39
Šuňava po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 7.4.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
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K016556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kušnír Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanojská 2545 / 3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/92/2019 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/92/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
Popis
Deň
Dôvod Súpisov
Druh
Číslo listu
Spoluvlastníck
číslo
súpisovej
Výmer
Obe Okre Katastráln
Parcelov
zapísani zapísani
á
pozemk
Štát
vlastníctv
y podiel
súpisove zložky/Registe
a (m2)
c
s
e územie
é číslo
a do
a do
hodnota
u
a
dlžníka
j zložky
r KN
súpisu súpisu majetku

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"

trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast

22400 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/5 1/282 14.9.2020
1334 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/6 1/282 14.9.2020
1346 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/7 1/282 14.9.2020
959 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/8 1/282 14.9.2020
1021 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/52 1/282 14.9.2020
750 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/53 1/282 14.9.2020
78

SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/54 1/282 14.9.2020

orná pôda

618 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/190 1/282 14.9.2020

orná pôda

257 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/192 1/282 14.9.2020

orná pôda

1878 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/193 1/282 14.9.2020

orná pôda

577 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/194 1/282 14.9.2020

orná pôda

2566 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3701/2 1/282 14.9.2020

trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast

4461 SR Svidník Svidník Svidník 3695 4022/41 1/282 14.9.2020
22400 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/5 1/423 14.9.2020
1334 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/6 1/423 14.9.2020
1346 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/7 1/423 14.9.2020
959 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/8 1/423 14.9.2020
1021 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/52 1/423 14.9.2020
750 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/53 1/423 14.9.2020
78

SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/54 1/423 14.9.2020

orná pôda

618 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/190 1/423 14.9.2020

orná pôda

257 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/192 1/423 14.9.2020

orná pôda

1878 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/193 1/423 14.9.2020

orná pôda

577 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/194 1/423 14.9.2020

167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,89 €
0,95 €
0,95 €
0,68 €
0,72 €
0,53 €
0,06 €
0,44 €
0,18 €
1,33 €
0,41 €
1,82 €
3,16 €
10,59 €
0,63 €
0,64 €
0,45 €
0,48 €
0,35 €
0,04 €
0,29 €
0,12 €
0,89 €
0,27 €
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"
Pozemok - parcela
"C"

orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
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Deň vydania: 12.04.2021

2566 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3701/2 1/423 14.9.2020
4461 SR Svidník Svidník Svidník 3695 4022/41 1/423 14.9.2020
22400 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/5 1/376 14.9.2020
1334 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/6 1/376 14.9.2020
1346 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/7 1/376 14.9.2020
959 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/8 1/376 14.9.2020
1021 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/52 1/376 14.9.2020
750 SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/53 1/376 14.9.2020
78

SR Svidník Svidník Svidník 3695 2753/54 1/376 14.9.2020

orná pôda

618 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/190 1/376 14.9.2020

orná pôda

257 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/192 1/376 14.9.2020

orná pôda

1878 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/193 1/376 14.9.2020

orná pôda

577 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3452/194 1/376 14.9.2020

orná pôda

2566 SR Svidník Svidník Svidník 3695 3701/2 1/376 14.9.2020

trvalý trávny
porast

4461 SR Svidník Svidník Svidník 3695 4022/41 1/376 14.9.2020

167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR
167h odsek
ZKR

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

1,21 €
2,11 €
11,91 €
0,71 €
0,72 €
0,51 €
0,54 €
0,40 €
0,04 €
0,33 €
0,14 €
1,00 €
0,31 €
1,36 €
2,37 €

Ing. Ján Simko, správca

K016557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Majer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/243/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, nový správca konkurznej podstaty
dlžníka: Martin Majer, nar. 14. 8. 1990, bytom: Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com
alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K016558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Majer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
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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Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/243/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, nový správca konkurznej podstaty
dlžníka: Martin Majer, nar. 14. 8. 1990, bytom: Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná v zmysle § 167l ods. 5 v spojení
s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej
veriteľom je: SK03 8330 0000 0026 0134 3905, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné
uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K016559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radomír Drška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 277, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Košiciach, dňa 07.04.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K016560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radomír Drška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 277, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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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32OdK/8/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Radomír Drška, nar. 18.04.1968, trvale
bytom Hlavná 277, 072 06 Malčice (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 07.04.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K016561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Duna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 96, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2021 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/13/2021 zo dňa 3. februára 2021 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Alexander Duna, nar. 01.03.1985, bytom Blažice 96, 044 16 Blažice, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167 j v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) dopĺňam súpis všeobecnej
podstaty majetku dlžníka o nasledovné súpisové zložky majetku:
Evidenčné
číslo
motorové
vozidlo ŠKODA KS170BK
FELICIA EFF413/-/motorové vozidlo OPEL ASTRA KS735DA
1.7D -/./.
motorové
vozidlo FORD KS655EK
FOCUS DAW/-/Popis

Stav opotrebovanosti

Hodnota
súpisovej zložky

vrak – nespôsobilé prevádzky (bez motora a mnohých
100,00 €
ostatných častí)
vrak – nespôsobilé prevádzky (defektný motor, chýbajúce
100,00 €
časti karosérie, bez sklených výplní, dverí)
vrak – nespôsobilé prevádzky (defektný motor, chýbajúce
100,00 €
časti karosérie, bez sklených výplní, dverí)

Deň zaradenia do súpisu: 06.04.2021
sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach dňa 6. apríla 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Duna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 96, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2021 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/13/2021 zo dňa 3. februára 2021 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Alexander Duna, nar. 01.03.1985, bytom Blažice 96, 044 16 Blažice, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Evidenčné
číslo
motorové vozidlo ŠKODA FELICIA KS170BK
EFF413/-/Popis

Stav opotrebovanosti

Hodnota
zložky

súpisovej

vrak – nespôsobilé prevádzky (bez motora a mnohých
100,00 €
ostatných častí)

Podstata
všeobecná

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

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

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Odvoz veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Speňažované motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza u dlžníka, t.j. v akom stojí a leží.
Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že speňažované motorové vozidlo môže mať
viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom
vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz speňažovaného motorového vozidla z miesta jeho
uskladnenia. Bližšie informácie o predmete speňažovania si možno vyžiadať na e-mailovej adrese:
kaliska.spravca@gmail.com.
V Košiciach, dňa 6. apríla 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K016563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Duna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 96, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2021 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/13/2021 zo dňa 3. februára 2021 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Alexander Duna, nar. 01.03.1985, bytom Blažice 96, 044 16 Blažice, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Evidenčné
číslo
motorové
vozidlo OPEL KS735DA
ASTRA 1.7D -/./.
Popis

Stav opotrebovanosti

Hodnota súpisovej
Podstata
zložky

vrak – nespôsobilé prevádzky (defektný motor, chýbajúce časti
100,00 €
karosérie, bez sklených výplní, dverí)

všeobecná

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

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

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Odvoz veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Speňažované motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza u dlžníka, t.j. v akom stojí a leží.
Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že speňažované motorové vozidlo môže mať
viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom
vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz speňažovaného motorového vozidla z miesta jeho
uskladnenia. Bližšie informácie o predmete speňažovania si možno vyžiadať na e-mailovej adrese:
kaliska.spravca@gmail.com.
V Košiciach, dňa 6. apríla 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K016564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Konderla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žižkova 719/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/11/2021 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/11/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Tibor Konderla, nar. 5. 4. 1958, bytom: Žižkova
719/2, 045 01 Moldava nad Bodvou 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.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K016565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Duna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 96, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2021 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/13/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/13/2021 zo dňa 3. februára 2021 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Alexander Duna, nar. 01.03.1985, bytom Blažice 96, 044 16 Blažice, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Evidenčné
číslo
motorové
vozidlo FORD KS655EK
FOCUS DAW/-/Popis

Stav opotrebovanosti

Hodnota súpisovej
Podstata
zložky

vrak – nespôsobilé prevádzky (defektný motor, chýbajúce časti
100,00 €
karosérie, bez sklených výplní, dverí)

všeobecná

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

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

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Odvoz veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Speňažované motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza u dlžníka, t.j. v akom stojí a leží.
Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že speňažované motorové vozidlo môže mať
viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom
vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz speňažovaného motorového vozidla z miesta jeho
uskladnenia. Bližšie informácie o predmete speňažovania si možno vyžiadať na e-mailovej adrese:
kaliska.spravca@gmail.com.
V Košiciach, dňa 6. apríla 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca
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K016566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88 / 0, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o speňažení majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Juraj Biroš., so sídlom kancelárie Rázusova 1, Košice, správca úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.,
so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO : 35 744 723, vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty súpisová zložka
č. 3 – právoplatne priznanej a exekučne vymáhanej pohľadávky voči Tomášovi Priamovi, bytom Hlavná 89/202,
Veľký Horeš, v sume 5.000,- EUR s príslušenstvom, z titulu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh
na vyhlásenie konkurzu riadne a včas.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu, alebo do elektronickej schránky s označením: „PONUKOVÉ KONANIE-26K/61/2015NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do
skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú
ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou, osobne, alebo do elektronickej schránky) najneskôr v posledný deň
určený v tomto oznámení do 12:00 hod., súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu IBAN: SK71
1100 0000 0029 4702 1313, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 50 % ponúkanej kúpnej ceny ponúkanej
záujemcom, pričom v 1.kole je stanovená výška kúpnej ceny minimálne 80% z hodnoty pohľadávky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a živnostenského registra pri
fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť
fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie predmetu ponukového konania,
6. návrh kúpnej ceny za predmet ponukového konania
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle zástupcovi veriteľov a požiada ho
o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné,
a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku
súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj zástupca veriteľov, a to v lehote 7 dní od doručenia oznámenia zástupcu
veriteľov o udelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade
započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy zástupca veriteľov doručí správcovi
oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
V Košiciach, dňa 07.04.2021
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K016567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Luterán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 207/46, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/626/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/626/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Jozef Vaško, zn. správcu S1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice, (ďalej len ako
„správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Alexander Luterán, nar. 13.04.1972, bytom Trieda SNP 207/46 , 040
11 Košice (ďalej len „dlžník“), vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31OdK/626/2019, vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.
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I. Všeobecné ustanovenia - Predmet predaja
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 159/2020 dňa 18.08.2020, a to:
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrada
Výmera: 105 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Košice - okolie
Obec: VYŠNÁ HUTKA
Katastrálne územie: Vyšná Hutka
Číslo LV: 946
Číslo parcely: 558/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur

Predaj tohto nehnuteľného majetku uskutočňuje správca spôsobom ako sa predávajú hnuteľné veci, nakoľko ide
o nehnuteľný majetok menšej hodnoty v zmysle § 167n ZKR a § 48b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
1. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi dlžníka na adrese jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Jozef Vaško, správca, Szakkayho 1, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy v Obchodnom vestníku, do 14.00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať!
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá
bude označená nasledovným textom: „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“.
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu
b) doklad o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484 8026, VS:
316262019.
c) výšku navrhovanej kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov, ak je záujemca fyzickou osobou.

III. Vyhodnotenie ponúk
1. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny.
2. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zložene zálohy vyhodnotí všetky predložené
ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet ponukového konania
a víťazom sa stane subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované správcom dlžníka na speňažovanie majetku dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodníka zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 07.04.2021

JUDr. Jozef Vaško
správca

K016568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 172
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca
úpadcu STEEL SLOVAKIA a.s. v konkurze, so sídlom Učňovská 10, Košice - Šaca 040 15, IČO: 36 206 172,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Obec Herľany, so sídlom 044 45 Herľany 54, IČO: 00 324 183, v
celkovej prihlásenej sume vo výške 272,33 EUR. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
por. č.: 430.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K016569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6734 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
240,00 €

Ing. Jana Kollárová - SKP

K016570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č.k. 26OdK/280/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice.
Správca podstaty JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 1 Košice, v zmysle ustanovenia § 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), týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa 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“.
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom“.

V Košiciach, 07.04.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K016571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holmoková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornocintorínska 1391 / 6, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/24/2021 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/24/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Eva Holmoková, narodená: 17.03.1954, bytom: Hornocintorínska
1391/ 6, 048 01 Rožňava, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/24/2021
týmto podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K016572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 3591/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/9OdK/62/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/62/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V súlade s ust. § 76, § 167j a § 167k ZKR správca dlžnika Ľubomíra Semana zverejňuje súpis majetku dlžnika
ktorý tvorí oddelenú podstatu:
Súpisová zložka majetku 1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis:
Nehnuteľnosť, byt číslo 21 na 3. poschodí, vchod 1, sekcia C, ulica Tulipánová 1, Michalovce, v bytovom dome
so súpisným číslom 3591, stojaci na parcele č. 1699/3, vedený na LV č. 6562 k.ú. Stráňany, katastrálny odbor
OÚ Michalovce,
Spoluvlastnícky podiel : ½ zapísaný na LV č. 6562 v časti B pod číslom 69;
Deň zapísania: 06.04.2021;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Súpisová zložka majetku 2.
Opis: Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 3591, vo veľkosti podielu
7383/912447, vedený na LV č. 6562 k. ú. Stráňany, katastrálny odbor OÚ Michalovce, zapísaný v časti B pod č.
69;
Deň zapísania: 06.04.2021;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo spoločne k súpisovej zložke majetku 1 a 2:
1)Záložné právo v prospech Miroslav Vataha, r. Vataha, nar. 31.03.1956, bytom Leningradská 3502/7, 071 01
Michalovce na byt č. 21, 3. poschodie, vchod 1-sekcia C bytového domu súpisné číslo 3591 stojaci na parcele
1699/3 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
7883/912447, V-1355/14 z.d.07.07.2014, čz.453/14
2.) P-738/2015_Uznesenie Okresného súdu Michalovce č. 12C/158/2015 o určenie neúčinnosti právneho úkonu,
o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, kde žalovaný: Miroslav Vataha, Leningradská 3502/7, je povinný
zdržať sa konania, ktorým by došlo k realizácii výkonu záložného práva prevodom vlastníckeho práva k bytu č. 21,
na 3. p., v byt.dome A-1 so súp. č. 3591/1, postavenom na parc. č. 1699/3 ako aj konania a vykonávania
právnych úkonov, ktorými by zaťažil predmetnú nehnuteľnosť, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci
samej, z.d.15.07.2015, ČZ-479/15
Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Nehnuteľnosť, byt číslo 21 na 3. poschodí, vchod 1, sekcia C, ulica Tulipánová 1, Michalovce, v bytovom dome
so súpisným číslom 3591, stojaci na parcele č. 1699/3, vedený na LV č. 6562 k.ú. Stráňany, katastrálny odbor
OÚ Michalovce,
Spoluvlastnícky podiel : ½ zapísaný na LV č. 6562 v časti B pod číslom 166;
Deň zapísania: 06.04.2021;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1)Záložné právo v prospech Miroslav Vataha, r. Vataha, nar. 31.03.1956, bytom Leningradská 3502/7, 071 01
Michalovce na byt č. 21, 3. poschodie, vchod 1-sekcia C bytového domu súpisné číslo 3591 stojaci na parcele
1699/3 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
7883/912447, V-2901/14 z.d.17.04.2015, čz.236/15.
2.) P-738/2015_Uznesenie Okresného súdu Michalovce č. 12C/158/2015 o určenie neúčinnosti právneho úkonu,
o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, kde žalovaný: Miroslav Vataha, Leningradská 3502/7, je povinný
zdržať sa konania, ktorým by došlo k realizácii výkonu záložného práva prevodom vlastníckeho práva k bytu č. 21,
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na 3. p., v byt.dome A-1 so súp. č. 3591/1, postavenom na parc. č. 1699/3 ako aj konania a vykonávania
právnych úkonov, ktorými by zaťažil predmetnú nehnuteľnosť, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci
samej, z.d.15.07.2015, ČZ-479/15.
Súpisové zložky majetku 1 až 3 tvoria jeden súbor majetku, ktorého hodnotu určil správca odhadom na 70 000,-€.
V Košiciach dňa 06.04.2021
JUDr. Jana Závodská, správca

K016573
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Lenka Sedláčeková, nar. 1.8.1981, bytom Vyšný Klátov 107, 044 12 Vyšný
Klátov, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej
hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise
všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 1 – osobné vozidlo PEUGEOT AC KOMBI, rok výroby 2003.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 65/2021, pod č.: K015826.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 27.4.2021 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/11/2021 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK57 0900 0000 0051 7802 4459. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne alebo chybne označené resp. nebudú obsahovať všetky požadované
doklady, alebo doklady budú nejednoznačne formulované, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 1800.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci si je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.4.2021.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od prevzatia oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K016574
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Lenka Sedláčeková, nar. 1.8.1981, bytom Vyšný Klátov 107, 044 12 Vyšný
Klátov, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej
hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise
všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 1 – osobné vozidlo PEUGEOT AC KOMBI, rok výroby 2003.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 65/2021, pod č.: K015826.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 27.4.2021 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/11/2021 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK57 0900 0000 0051 7802 4459. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne alebo chybne označené resp. nebudú obsahovať všetky požadované
doklady, alebo doklady budú nejednoznačne formulované, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 1800.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci si je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.4.2021.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od prevzatia oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

JUDr. Marián Páll, správca

K016575
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Lenka Sedláčeková, nar. 1.8.1981, bytom Vyšný Klátov 107, 044 12 Vyšný
Klátov, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej
hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise
všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 1 – osobné vozidlo PEUGEOT AC KOMBI, rok výroby 2003.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 65/2021, pod č.: K015826.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 27.4.2021 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/11/2021 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK57 0900 0000 0051 7802 4459. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne alebo chybne označené resp. nebudú obsahovať všetky požadované
doklady, alebo doklady budú nejednoznačne formulované, nebude správca prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 1800.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci si je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.4.2021.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od prevzatia oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K016576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom:
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod
obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom
podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 222 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/16/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/16/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca
pod obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48222917 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2019, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 9OdK/16/2020 zo dňa 02.03.2020 v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že do správcovského spisu č. 9OdK/16/2020 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v
pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo
kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, elektronicky e-mailom na: chapcakova@yahoo.com alebo
telefonicky na č.: +421905 465 269.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
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K016577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom:
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod
obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom
podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 222 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/16/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/16/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom: 052 01
Spišská Nová Ves, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo
výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania
zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: Lívia Rusnáková, kaucia popretia
pohľadávky 9OdK/16/2020.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K016578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/308/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/308/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 15.10.2020, sp.zn. 26OdK/308/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020.
Správca v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“): zverejnil dňa 16.12.2020 v Obchodnom vestníku č. 242/2020 súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom
1768/2, 071 01 Michalovce vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien:
2. kolo ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností (v zmysle ust. § 167n ods. 1 ZKR sa
nehnuteľnosti s menšou hodnotou speňažia ako hnuteľné veci) Každá nehnuteľnosť jednotlivo má menšiu
hodnotu ako 5.000 €:

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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Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 1095 m2; Štát: Slovenská republika; 10 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 458; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 226; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 10790 m2; Štát: Slovenská republika; 203,07 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 536; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 681; Spoluvlastnícky podiel: 84/1008;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: TTP; Výmera: 24031 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: 221,52 €
Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 565; Parcela registra “E“; Parcelné
číslo: 696/577; Spoluvlastnícky podiel: 4/84;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: vodná plocha; Výmera: 10299 m2; Štát: Slovenská republika; 83,07 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 566; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 696/578; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 15087 m2; Štát: Slovenská republika; 221,05 €
Okres: Sobrance; Obec: Sobrance Katastrálne územie: Sobrance, List vlastníctva č. 2024; Parcela registra
“E“; Parcelné číslo: 695/510; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 11039 m2; Štát: Slovenská republika; 53,91 €
Okres: Sobrance; Obec: Sobrance Katastrálne územie: Sobrance, List vlastníctva č. 2025; Parcela registra
“E“; Parcelné číslo: 695/511; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;

Poznámka:
Všeobecná hodnota nehnuteľností špecifikovaných v bode 1. až 6. tabuľky bola stanovená znaleckým posudkom
č. 16/2020 zo dňa 30.11.2020, vypracovaným Ing. Róbertom Dlhošom, Jasuchova 10, 040 11 Košice, znalcom.
Podmienky ponukového konania :
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí podpísanú, písomnú ponuku správcovi na adresu:
JUDr. Ivan Hric, správca, Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 26OdK/308/2020 S1886 – ponúka - neotvárať“ a to v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Náležitosti ponuky:
a. ponúkaná kúpna cena za jednotlivé nehnuteľnosti v bode 1. až 6. musí zodpovedať minimálne 75 %
súpisovej hodnoty nehnuteľností stanovenej ZP. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na kúpu
akejkoľvek nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1. až 6. tabuľky. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku
na kúpu ľubovoľného počtu nehnuteľností (pozn. nehnuteľnosti = spoluvlastnícky podiel dlžníka)
b. kópia dokladu totožnosti záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť preukazuje výpisom z
obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa živnostenským listom
alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ uvedie meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.
Pri úhrade ceny na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - FO
alebo obchodné meno záujemcu - PO.
Úhradu ponúknutej ceny uhradiť na číslo bankového účtu: SK38 8330 0000 0029 0146 4573.
Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
Obhliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde
bola záloha za konkrétnu nehnuteľnosť v bode 1. až 6. tabuľky v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ak sa nehnuteľnosti podliehajúcich konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
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podliehať konkurzu. Ak o takúto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam.

V Spišskej Novej Vsi dňa 07.04.2021
JUDr. Ivan Hric/správca

K016579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/308/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/308/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 15.10.2020, sp.zn. 26OdK/308/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020.
Správca v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“): zverejnil dňa 16.12.2020 v Obchodnom vestníku č. 242/2020 súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom
1768/2, 071 01 Michalovce vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien:
1. kolo ponukového konania na predaj cenných papierov (v zmysle ust. § 167q ods. 3 ZKR sa iné
majetkové hodnoty speňažia ako hnuteľné veci alebo pohľadávky)
Vlastník: František Krajňák, nar. 25.05.1967 - CENNÉ PAPIERE
a)

Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce, IČO: 001977271,
družstevný podielnický list: 7 ks, prevoditeľnosť bez obmedzenia
menovitá hodnota listu: 33,193919 EUR

Podmienky ponukového konania :
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí podpísanú, písomnú ponuku správcovi na adresu:
JUDr. Ivan Hric, správca, Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 26OdK/308/2020 S1886 – ponúka - neotvárať“ a to v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

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

213

Obchodný vestník 68/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2021

Náležitosti ponuky:
a. ponúkaná kúpna cena za cenné papiere musí zodpovedať minimálne ich súpisovej hodnote. Záujemca je
oprávnený predložiť ponuku na kúpu ľubovoľného počtu listov.
b. kópia dokladu totožnosti záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť preukazuje výpisom z
obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa živnostenským listom
alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ uvedie meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko
c. kópia dokladu o zriadení majetkového účtu
Pri úhrade ceny na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - FO
alebo obchodné meno záujemcu - PO.
Úhradu ponúknutej ceny uhradiť na číslo bankového účtu: SK38 8330 0000 0029 0146 4573.
Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
Obhliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde
bola záloha za cenný papier v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca ďalej poučuje prípadných záujemcov, že za účelom kúpy akcií je nevyhnutné, aby si záujemca zriadil tzv.
majetkový účet cenných papierov, na ktorom sa evidujú druhy a počet cenných papierov majiteľa tohto účtu.
Registrovanými členmi centrálneho depozitára sú najmä banky a iní obchodníci s cennými papiermi, ktorým Úrad
pre finančný trh udelil súhlas na vykonávanie činností člena. Majetkový účet je možné si zriadiť len cez niektorého
z registrovaných členov centrálneho depozitára alebo aj priamo na úrovni centrálneho depozitára, ale výlučne len
na žiadosť niektorého z registrovaných členov.
Ak sa cenné papiere podliehajúcich konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takúto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam.

V Spišskej Novej Vsi dňa 07.04.2021
JUDr. Ivan Hric/správca
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