Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

K016580
Spisová značka: 2K/10/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALTANDA s.r.o., so sídlom
991 09 Koláre 35, IČO: 45 609 756, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 34890/S, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, 29. augusta 31 paušálnu
náhradu výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,- Eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť ADVO INSOLVENCY, k. s., so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, 29. augusta 31 na účet
č. IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705,
paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- Eur z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 24,
rok 2020, číslo účtovného dokladu 27. X. 2020 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.4.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016581
Spisová značka: 1K/32/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Richard Galamb, nar.
26.11.1979, trvale bytom Písecká 747/6, 990 01 Veľký Krtíš, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e spoločnosť Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská
k.s., so sídlom kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu S1736.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.4.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K016582
Spisová značka: 26K/6/2021

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 04501 Moldava nad
Bodvou, IČO: 00324451, proti dlžníkovi: Penzión Bodva s.r.o., Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO:
52826538, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
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nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 18.03.2021:
doložil návrh na vyhlásenie konkurzu tak aby spĺňal všeobecné náležitosti podania v zmysle ust. § 127
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok za súčasného splnenia náležitostí návrhu uvedených v ust. § 12
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-

označil navrhovateľa v súlade s ust. § 133 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok,

-

označil dlžníka v súlade s ust. § 133 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok,

označil svoju pohľadávku v zmysle ust. § 12 ods. 2, prvá veta, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
doložil svoju pohľadávku jedným zo spôsobov uvedených v ust. § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
označil ďalšieho veriteľa zmysle ust. § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov za súčasného splnenia ust. § 133 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok,
doložil všetky prílohy, ktoré boli súčasťou návrhu v listinnej podobe v potrebnom počte rovnopisov resp.
v elektronickej podobe so zaručenou konverziou.
Uvedené je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov k sp. zn.: 26K/5/2021 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016583
Spisová značka: 26K/13/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: JOMADO s.r.o., so
sídlom Hlavná 600, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36 588 547, o návrhu správcu podstaty: FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752, na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016584
Spisová značka: 26K/61/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Polaško, nar.:
21.09.1967, bytom Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde, zast.: PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO, s.r.o. (predtým
PIHORŇA & PARTNERS s.r.o.), so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 453
785 o návrhu správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie
Floriánska 19, 040 01 Košice, značka správcu: S1742, o návrhu správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy
a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Moldavská 10/B, 040 11 Košice, značka správcu: S1742, na odvolanie
správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, značka správcu: S1742.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016585
Spisová značka: 26K/39/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Textilná 6,
040 12 Košice, IČO: 36 862 339 o návrhu správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice (predtým so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice), zn. správcu: S1717 na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku uverejňuje uznesenie Krajského súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4CoKR/1/2021 - 654 takto

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej
a členov senátu
JUDr. Igora Ragana a JUDr. Júliusa Tótha vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o.,
Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36 862 339, o návrhu správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, o odvolaní veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti uzneseniu Okresného súdu
Košice I zo dňa 10. júla 2020, č.k.: 26K/39/2014-587, takto
rozhod ol:
P o t v r d z u j e uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 10. júla 2020, č.k.: 26K/39/2014-587.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
V Košiciach, dňa 3. februára 2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slávka Maruščáková
predseda senátu
JUDr. Igor Ragan
člen senátu
( sudca spravodajca )
JUDr. Július Tóth
člen senátu
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Mária Hiščáková
V Košiciach, dňa 7.4.2021
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyšší súdny úradník
K016586
Spisová značka: 30K/11/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: EMS Motorsport Slovakia, s.r.o., Miškovecká 5, 040 11 Košice,
IČO: 36 288 080, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi EMS Motorsport Slovakia, s.r.o., Miškovecká 5,
040 11 Košice, IČO: 36 288 080, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016587
Spisová značka: 31K/14/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o., so sídlom: Štúrova 27,
040 01 Košice, IČO: 44 236 310, zastúpený: JUDr. Matúš Králik, PhD., advokát, so sídlom kancelárie: Moldavská
cesta 10/B, 040 11 Košice, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi, takto
rozhodol
I.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova
6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- 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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II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežného správcu: JUDr. Andrea
Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791 paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-35/2020 na
účet č.: SK39 1100 0000 0026 2371 6039, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016588
Spisová značka: 31K/16/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: CAMION, s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO:
36 580 368, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CAMION, s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice mestská časť Šaca, IČO: 36 580 368.
II.

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

III.
Ustanovuje predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29,
040 01 Košice, zn. správcu: S1661 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

5

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo
neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016589
Spisová značka: 30K/10/2020
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/10/2020
vo veci
navrhovateľa : Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
proti dlžníkovi : POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 03.05.2021 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
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 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
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!
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 07.04.2021
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:
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 dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/10/2020
vo veci
navrhovateľa:

Sociálna poisťovňa

a ním označených
veriteľov
veriteľ č. 1. Sociálna poisťovňa
veriteľ č. 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 03.05.2021 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka POTRUBIE,
a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421
a to
1/ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
2 / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 81 04 Bratislava, IČO: 35937874
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 07.04.2021
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016590
Spisová značka: 30K/6/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: MARTIAL, s. r. o., Pri bitúnku 13, 040 01 Košice - mestská časť
Juh, IČO: 50 009 486, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Začína konkurzné
k o n a n i e voči
mestská časť Juh, IČO: 50 009 486.
Poučenie:

dlžníkovi: MARTIAL, s. r. o., Pri bitúnku 13, 040 01 Košice -

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR),
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016591
Spisová značka: 30K/10/2020
Spisová značka : 30K/10/2020
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Upovedomenie o preročení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) : Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
proti dlžníkovi : POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421
o vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 12.04.2021 o 10:00 na
Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18B 1. posch.
je o d r o č e n é

na deň 03.05.2021 o 10:00 na

Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18B 1. posch.
z dôvodu účinnosti Vyhlášky č. 108/2021 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných
pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie
a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z.
JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 07.04.2021
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016592
Spisová značka: 30K/27/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova
1020/8, 075 01 Trebišov, IČO: 36 020 966, o návrhu správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 11 Košice, zn. správcu: S1178, na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením zo dňa 28.12.2020 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov, IČO: 36 020 966, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2021
Okresný súd Košice I dňa 8.3.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K016593
Spisová značka: 32K/10/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: National Generation&Development, s.r.o., so sídlom: J.Wolkera 2200/20, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 45 236 453 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: National Generation&Development, s.r.o., so sídlom: J.Wolkera 2200/20,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 236 453 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to
písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016594
Spisová značka: 32K/6/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: DEXEMPO MULTO ŠUPOPLEX s. r. o., so sídlom: Národná tr.
4, 040 01 Košice, IČO: 47 443 766 o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K016595
Spisová značka: 31OdK/357/2020

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Kocsisová, narodená:
26.02.1952, bytom: Hlavná 58/15, 076 31 Klin nad Bodrogom, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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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2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
VIII.
24.11.2020.

Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 31OdK/357/2020-21 zo dňa

IX.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto
uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
X.
Poukazuje novému správcovi podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XI.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1460/2020 na účet nového
správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S791; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur (ust. § 102
ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016596
Spisová značka: 31OdK/377/2020
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Žihala, narodený:
18.12.1967, bytom: Bajzova 1432/9, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Žihala, s miestom
podnikania: Bajzova 1432/9, 040 01 Košice, IČO: 10 688 382, o odvolaní správcu podstaty takto

rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
VIII.
10.12.2020.

Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 31OdK/377/2020-24 zo dňa

IX.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto
uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
X.
Poukazuje novému správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XI.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1559/2020 na účet nového
správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1204; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016597
Spisová značka: 30K/4/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLOBALE INVEST s. r. o. so sídlom Na
Strelnica 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, ktorého správcom je JUDr. Peter Bojda, so sídlom
kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Drážovce, o poukázaní preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Súd p o u k a z u j e úpadcovi k rukám správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska
31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu v sume 947,70 eur.
II.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra poukázať na účet správcu
JUDr. Peter Bojda,
so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu
v sume 947,70 eura zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D19 - 11/2020, do 3 dní
odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K016598
Spisová značka: 31K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Gajdoš, nar.
11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Miroslava Belicu, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K016599
Spisová značka: 23OdS/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Čerňanský, nar. 02.10.1951, bytom Komárňanská
1291/49, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Čerňanský - ČEKU, s miestom podnikania:
Komárňanská 1291/49, 946 03 Kolárovo, IČO: 41 608 666, zastúpený: JUDr. Peter Bojda, advokát so sídlom: Fraňa
Mojtu 43, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Alexej Vašek, so sídlom kancelárie: Lodná 4657/2A, 945 01
Komárno, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol

I.

U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa §168f zaplatiť každému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a kvótu 49,89 % z tejto pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Podľa § 168f ods. 2 ZKR plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený dňom
nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K016600
Spisová značka: 32K/35/2015
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok
úpadcu : Andrea Kollárová, nar. dňa 22.04.1975, trvalý pobyt Hronské Kľačany 533, ktorého správcom je SKP, k.s.,
so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu,
takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e súhlas správcovi s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 148/2015,
dňa 04.08.2015
a to:
nehnuteľný majetok zapísaný pod súpisovou položkou majetku č. 2 až 15, v súpisovej hodnote vo
výške 720,18 eur
pohľadávku voči dlžníkovi PK - LOGISTICS, s.r.o., so sídlom č. 312, Veľké Kozmálovce 935 21, IČO:
45 936 501, zapísanú pod súpisovou položkou č. 16, vo výške 91 333,91 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K016601
Spisová značka: 32K/35/2015
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Andrea Kollárová, nar. dňa
22.04.1975, trvalý pobyt Hronské Kľačany 533, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949
01 Nitra, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 148/2015 dňa 04.08.2015, ktorým je hnuteľný majetok:
motorové vozidlo Volkswagen Passat s evidenčným číslom LV484CV, rok výroby 1991, VIN:
WVWZZZ31ZME322764, formou vyhlásenia ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zverejneného v
Obchodnom vestníku SR, pričom podmienky predaja budú zverejnené v Obchodnom vestníku za najvyššiu
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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ponúknutú sumu s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K016602
Spisová značka: 27K/2/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stavebniny Schneidgen, s.r.o., so sídlom Topoľčany,
Krušovská č. 2093, IČO: 48155462, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Stavebniny Schneidgen, s.r.o., so
sídlom Topoľčany, Krušovská č. 2093, IČO: 48155462, takto
rozhodol
I/ V y h l a s u j e malý konkurz na majetok dlžníka: Stavebniny Schneidgen, s.r.o., so sídlom Topoľčany, Krušovská
č. 2093, IČO: 48155462.
II/ Z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III/ Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/2/2021.
Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na
prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V/ Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Stavebniny Schneidgen, s.r.o., so sídlom Topoľčany, Krušovská č. 2093, IČO:
48155462, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších troch kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi povinnosť predložiť súdu bezodkladne po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok zoznam
pohľadávok a následne zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne oznamovať súdu predložením jeho
úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia ( § 31ods. 3 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 106c
ods. 3 ZoKR ).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ ( § 166a a 166c ) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. ( § 29 ods. 1 ZoKR )
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2 ZoKR ). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 7.4.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K016603
Spisová značka: 2K/73/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Mindok, nar.
21.10.1973, bytom Partizánska 711/19, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/73/2015114 zo dňa 05.03.2021 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu Branislav Mindok, nar. 21.10.1973, bytom
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2021

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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Okresný súd Prešov dňa 7.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016604
Spisová značka: 2R/1/2018
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALICO s. r. o. v konkurze, so sídlom
158 Lukov 086 05, IČO:46 621 113, správcom ktorého je: LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie
Timonova 13, 040 01 Košice, IČO:47817003, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2R/1/2018275 zo dňa 01.03.2021 z r u š i l
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MALICO s. r. o. v konkurze, so sídlom
158 Lukov 086 05, IČO:46 621 113 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2021.
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K016605
Spisová značka: 40K/24/2016
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Hagarová, nar.
02.09.1970, bydliskom Lehotská 977/100, 972 71 Nováky, podnikajúca pod obchodným menom Eva Hagarová RADES v konkurze s miestom podnikania Lehotská 977/100, 972 71 Nováky, IČO 41 600 096, ktorého správcom je
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o
žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pre speňažovanie majetku, takto
rozhodol
Súd udeľuje záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 187/2016 dňa 29.9.2016 a č. 206/2020 dňa 26.10.2020 v znení
predloženom súdu správcom dňa 22.1.2021 nasledovne:
I.
Predaj vyššie uvedených nehnuteľnosti vykoná správca [v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“)].
II.
Cena predmetu dražby bude určená znaleckým posudkom.
III.
Náklady na dražbu vrátane znaleckého posudku bude preddavkovať správca, ktoré budú po riadnom
vyúčtovaním preplatené.
IV.
Správca určí miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby prípadní záujemcovia o účasť na dražbe
neboli obmedzení v možnosti tejto sa zúčastniť. Správca určí podmienky a termíny obhliadky draženého majetku,
minimálne prihodenie, podmienky predaja predmetu dražby a spôsob úhrady kúpnej ceny tak, aby nebola
obmedzená možnosť záujemcov o účasť na dražbe.
V.
Najnižšie podanie na dražbe bude vo výške 100% znaleckej ceny.
VI.
Dražobná zábezpeka bude tvoriť 10 % najnižšieho podania, maximálne však 49.790,88 Eur, ktorú je
účastník dražby povinný zložiť na účet správcu v lehote uvedenej v oznámení o dražbe. Dražobná zábezpeka sa
bude platiť prevodom alebo vkladom na účet, prípadne ďalším spôsobom určeným správcom zaplatením do pokladne
v deň konania dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku vráti
správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
VII.
Najnižšie prihodenie bude stanovené na sumu 200 EUR.
VIII.
Pre prípad, že by nebolo urobené ani najnižšie podanie, správca znížiť najnižšie podanie najskôr o 5 %
a následne po 10 % až do sumy 75% zo sumy určenej znaleckým posudkom.
IX.
Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia dražby.
X.
Ak by po vykonanej dražbe v 1. kole nebol udelený príklep a nedošlo by k prevodu vlastníckeho práva
a majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu na inú osobu, správca pristúpi k speňažovaniu majetku v 2. kole dražby
za rovnakých podmienok pričom najnižšie podanie na dražbe bude vo výške 75 % znaleckej ceny.
XI.
Pre prípad, že by ani v 2. kole dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie, správca zníži najnižšie
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podanie po o 5 % až do sumy 50% zo sumy určenej znaleckým posudkom.
XII.
Ak by po vykonanej dražbe v 2. kole nebol udelený príklep a nedošlo by k prevodu vlastníckeho práva
a majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu na inú osobu, správca pristúpi k speňažovaniu majetku v 3. kole dražby
za rovnakých podmienok pričom najnižšie podanie na dražbe bude vo výške 50 % znaleckej ceny.
XIII.
Ak sa majetok nepredá ani v 3. kole dražby, správca je povinný si od príslušného orgánu vyžiadať nový
záväzný pokyn, resp. vyžiadať si od príslušného orgánu súhlas s vylúčením majetku zo súpisu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016606
Spisová značka: 36OdK/35/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Janča, narodený 07.11.1973, trvale bytom
Vinohradnícka 1977/57, 909 01 Skalica, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Janča - U Bažanta, IČO: 43
019 471, s miestom podnikania Vinohradnícka 1977/57, 909 01 Skalica, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
od 24.04.2019 do 03.08.2024, 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: Peter Janča, narodený 07.11.1973, trvale bytom Vinohradnícka
1977/57, 909 01 Skalica.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40
351 165, značka správcu: S1353.
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.
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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
26.03.2021, vedený pod položkou registra 100/2021, 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).
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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.
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
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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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016607
Spisová značka: 31K/1/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Peges, s.r.o., Zigmundíka 296/6, 922
03 Vrbové, IČO: 35 937 963, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo:
17690/T, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., IČO: 35 959 665, so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917
01 Trnava, uznesením č.k.: 31K/1/2008 - 1845 zo dňa 09.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
16.03.2021, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 02.04.2021
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 06.04.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K016608
Spisová značka: 36K/1/2021
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EKNES spol. s r.o., so sídlom Zlatnícka dolina
720, 909 01 Skalica, IČO: 36 822 175, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č.: 23471/T, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: EKNES spol. s r.o., so sídlom Zlatnícka dolina 720, 909 01 Skalica,
IČO: 36 822 175, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23471/T,
predbežného správcu: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 40 031 039, značka
správcu S1887.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 06.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016609
Spisová značka: 7K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Lucia Baraniaková, nar. 05.05.1985, trvale bytom Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, t. č.
vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje
konkurz
na majetok dlžníka: Lucia Baraniaková, nar. 05.05.1985, trvale bytom
Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Nitra.
II.
Ustanovuje správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46
404 503, značka správcu: S1568.
III.
Vyzýva
veriteľov
dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/2/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
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informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
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 ).
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.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
K016610
Spisová značka: 7K/3/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Tomáš Klíma, nar. 06.09.1988, trvale bytom Krásnohorská 3164/20, 851 07 Bratislava Petržalka, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce, o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje
konkurz
na majetok dlžníka: Tomáš Klíma, nar. 06.09.1988, trvale bytom
Krásnohorská 3164/20, 851 07 Bratislava - Petržalka, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Hrnčiarovce.
II.
Ustanovuje správcu: VMP recovery, k. s. so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 452 143, značka správcu: S2021.
III.

Vyzýva

veriteľov

dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
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vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/3/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
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 ).
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.

Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
K016611
Spisová značka: 2K/3/2021
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Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Marek Javorský, nar. 08.08.1993, trvale bytom Hlaváčkova 3163/33, Bratislava, t. č. vo
výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz
na majetok dlžníka: Marek Javorský, nar. 08.08.1993, trvale bytom
Hlaváčkova 3163/33, Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Leopoldov
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo, značka správcu: S1523.
III. Vyzýva
veriteľov
dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 2K/3/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V. Správca je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI. 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 ).
Poučenie:
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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.

Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K016612
Spisová značka: 7K/3/2020
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
SAGELEY s.r.o., so sídlom Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 52 141 349
Dlžník:
twentyfour seven, s.r.o., so sídlom B.S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina,
IČO: 46 397 574
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 14.5. 2021 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, pojednávacia miestnosť č. 6, prízemie.
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 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa 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!
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
V Žiline, dňa 7.4. 2021
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Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016613
Spisová značka: 7K/3/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení pojednávania a nariadení nového termínu pojednávania
Spisová značka: 7K/3/2020
vo veci navrhovateľa - veriteľa:
SAGELEY s.r.o., so sídlom Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 52 141 349
Dlžník:
Twentyfour seven, s.r.o., so sídlom B.S. Timravy 948/4, 010 08 Žilina,
IČO: 46 397 574
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
Okresný súd Žilina v zmysle vyhlášky MSSR č. 91/2021 Z.z. ktorou došlo k predĺženiu účinnosti vyhlášky MSSR
č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie
a núdzového stavu do 31.3. 2021, súd odročuje pojednávanie nariadené na deň 9.4. 2021 a určuje nový termín
pojednávania na deň 14.5. 2021 o 10.00 hod č.p.m. 6/prízemie.
V Žiline dňa, 7.4. 2021

Sudca: JUDr. Ing. Katarína Muráriková

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016614
Spisová značka: 7OdK/12/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Zmajkovič, nar. 04.06.1958, trvale bytom Nábrežie
Dr. Aurela Stodolu 1686/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Zmajkovič, s
miestom podnikania: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/11, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 09.03.2014 s miestom
podnikania Topoľová 148/43, Veľké Bielice, 958 04 Partizánske), IČO: 11 982 136, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Zmajkovič, nar. 04.06.1958, trvale bytom Nábrežie
Dr. Aurela Stodolu 1686/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Zmajkovič, s
miestom podnikania: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/11, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 09.03.2014 s miestom
podnikania Topoľová 148/43, Veľké Bielice, 958 04 Partizánske), IČO: 11 982 136.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1489.
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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 znení neskorších predpisov (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
zaručeným 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.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021 vedený pod položkou registra 82/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

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 uznesenia 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 ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
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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 alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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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
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016615
Spisová značka: 7OdK/13/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Horváthová, nar. 06.01.1988, trvale bytom
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Horváthová, nar. 06.01.1988, trvale bytom
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca,
značka správcu: S1522.
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 znení neskorších predpisov (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
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

34

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

zaručeným 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. 254/2017 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.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021, vedený pod položkou registra 88/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia 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 ods. 1 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016616
Spisová značka: 7OdK/11/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Tomašovič, nar. 18.11.1948, trvale bytom mesto
Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 31.12.2010 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Tomašovič
Cyklo-Centrum,predaj,oprava, s miestom podnikania Kuzmányho 31, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 33 830 860,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Tomašovič, nar. 18.11.1948, trvale bytom mesto
Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1300.
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 znení neskorších predpisov (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
zaručeným 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. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
06.04.2021, vedený pod položkou registra 77/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

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 uznesenia 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 ods. 1 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

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,
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
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K016617
Spisová značka: 9K/1/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku uloženého odsúdenému: Filip Krčmárik, nar.:
18.03.1993, trvale bytom Sverepec 260, 017 01 Považská Bystrica, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje
konkurz
260, 017 01 Považská Bystrica.

na majetok dlžníka: Filip Krčmárik, nar.: 18.03.1993, trvale bytom Sverepec

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1304.
III.
Vyzýva
veriteľov
dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 9K/1/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky
doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze
sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
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 ).
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.

Okresný súd Žilina dňa 6.4.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K016618
Spisová značka: 9OdK/11/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Karol Lipina, nar. 15.06.1954, trvale bytom Obec
Jamník, 033 01 Jamník, korešpondenčná adresa: Revolučná 156/7-A, 031 05 Liptovský Mikuláš, do 26.02.2021
podnikajúci pod obchodným menom: Karol Lipina a spol., s miestom podnikania Palúčanská 45, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 32 592 388, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
01 Jamník.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karol Lipina, nar. 15.06.1954, trvale bytom Obec Jamník, 033

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michaela Vieriková, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 52 272 699.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 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
zaručeným 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. 412/2020 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.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 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.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Michaela Vieriková, so sídlom
kancelárie Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 52 272 699 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 06.04.2021 a vedený pod
položkou registra 79/2021, 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. mája 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
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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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 (§ 166c ods. 2 ZKR).
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 alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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.
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

46

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K016619
Spisová značka: 9OdK/12/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Terézia Mirgová, nar. 03.03.1990, trvale bytom
mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok, korešpondenčná adresa: Pri Úpuste 73/3, 033 01 Liptovský
Hrádok, do 05.09.2012 podnikajúca pod obchodným menom: Terézia Mirgová, s miestom podnikania Pri Úpuste
67/3, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 45 685 215, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Terézia Mirgová, nar. 03.03.1990, trvale bytom mesto Liptovský
Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 51 948 729.
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 znení neskorších predpisov (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
zaručeným 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
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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. 412/2020 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.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 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.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom
kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729 a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 06.04.2021 a vedený
pod položkou registra 87/2021, 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. mája 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).
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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 (§ 166c ods. 2 ZKR).
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 alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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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,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K016620
Spisová značka: 10K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Sportunion, s.r.o., so sídlom Radoľa
464, 023 36 Radoľa, IČO: 47 519 355, takto
rozhodol

I. Súd u s t a n o v u j e: Mgr. Mariannu Líškovú, so sídlom kancelárie J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš,
značka správcu: S1831, za predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 7.4.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K016621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homlitašová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sološnica 48, 906 37 Sološnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/28/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Jaroslava Homlitašová, nar.: 28.5.1982, bytom 906 37
Sološnica č. 48 (ďalej len „dlžník"), v súlade s § 167p ZKR vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
8/2021 zo dňa 14.1.2021 a to:
Typ majetku:

hnuteľná vec

Názov/Popis:

osobné motorové vozidlo zn. Toyota Avensis 2.0 Linea Sol r. v. 1998

Súpisová hodnota:

600 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata
Právny dôvod:

majetok dlžníka podliehajúci konkurzu

Dôvod zapísania:

zistenie správcu v rámci dožiadania na ODI

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku (predmet speňažovania) uskutoční
za najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Predmet speňažovania sa predáva v
stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate.
2. Záväzná ponuka musí obsahovať (i) označenie záujemcu, uvedenie kontaktných údajov záujemcu a čísla
účtu, na ktoré žiada záujemca vrátiť zloženú zálohu, (ii) presné určenie, na ktorý majetok zo súpisu sa
ponuka vzťahuje a (iii) ponuku kúpnej ceny v mene EUR, vyjadrenú slovom aj písmom, a to osobitne ku
každému majetku zo súpisu, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
3. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR).
4. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie, AUTO – Jaroslava Homlitašová –
NEOTVÁRAŤ“. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani
vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom,
ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia správca neprihliada.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a. s. IBAN SK34 1100 0000 0029 2491 1217. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
7. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie
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predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
8. V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom
rade, jeho súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia ponukového konania.
9. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy. Po akceptácii výzvy úspešným záujemcom, uzavrie správca
ako s úspešným záujemcom ponukového konania ako zmluvu o prevode obchodného podielu za
ponúknutú odplatu.
10. Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený
účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
11. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, tel.: 02/59103908, 0902 418 139, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: msutkova@patent-iurist.sk.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K016622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Snopek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 946, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/112/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/112/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Bratislava I uznesením sp. zn.: 8OdK/112/2019 zo dňa 12.4.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka – Miroslav Snopek, nar.: 30.11.1973, bytom Alžbetin Dvor 946, 900 42 Miloslavov a ustanovil ma za
správcu a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
89/2019 zo dňa 10.5.2019 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.5.2019.
Týmto ako správca dlžníka v súlade s § 167u ods. 1 zákona ZKR oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K016623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan PAĽOVSKÝ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 11, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 01
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Ivan PAĽOVSKÝ, dátum narodenia: 15.08.1956 s
miestom trvalého pobytu: Furdekova 11, 851 04 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, štátny občan
Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňa 29.03.2021, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do elektronickej schránky
správcu, veriteľom s názvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, 821 08
Bratislava, IČO: 542097602, doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného
na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 2.014,44 EUR.
Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 30.03.2021.
V Bratislave, dňa 30. marca 2021
Monika Martonová, správca

K016624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna GONOSOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska 12/1158, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/314/2018 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/314/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 03
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Anna GONOSOVÁ, dátum narodenia: 29.01.1958 s
miestom trvalého pobytu: Jánska 1158/12, 900 81 Šenkvice, občan Slovenskej republiky v súlade s ustanovením
§ 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 30. marca 2021, t.j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu veriteľom, obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zapísanou
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 23636/B doručená prihláška
pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú
pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 12.834,84 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom
rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 30. marca 2021.
V Bratislave, dňa 30. marca 2021
Monika Martonová, správca

K016625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hučková Georgína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobáková 7, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1946
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/36/2019 S1405
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/36/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.11.2019, vyhlásení dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Georgína Hučková, nar. 20.01.1946, trvale
bytom Hrobákova 7, 851 02 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K016626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam ŽÁČEK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Čulena 3/1192, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/386/2018 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/386/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 03
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Viliam ŽÁČEK, dátum narodenia: 12.02.1969 s
miestom trvalého pobytu: Štefana Čulena 1192/3, 901 01 Malacky, občan Slovenskej republiky v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 7. apríla 2021,
t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu veriteľom, obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598,
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 23636/B, doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu jednu nezabezpečenú judikovanú pohľadávku s poradovým číslom 1. v sume 3.334,30 EUR a jednu
nezabezpečenú judikovanú pohľadávku s poradovým číslom 2. v sume 24.080,68 EUR. Uvedená pohľadávka
bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 8. apríla 2021.
V Bratislave, dňa 8. apríla 2021
Monika Martonová, 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

55

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

K016627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

OOV - DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo "v
likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 281 999
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K17/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K17/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie súvisiace so schôdzou veriteľov
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu OOV – DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo „v
konkurze“, so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 218 999 oznamuje, že prvá schôdza veriteľov,
ktorá bola zvolaná na deň 23.4.2021 o 13.00 hod zverejnením oznámenia o zvolaní prvej schôdze veriteľov
v Obchodnom vestníku č. 24/2021 zo dňa 5.2.2021 sa bude v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 62/2020 Z.z.
v platnom znení konať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Bližšie informácie o konaní schôdze
veriteľov budú veriteľom oznámené dodatočne.

V Banskej Bystrici, dňa 8.4.2021
KP recovery, k.s., správca

K016628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váleková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominika Krakovská
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2021 S2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Mgr. Dominika Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Zdenka Váleková,
nar. 27.05.1959, trvale bytom Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Bratislave, 08.04.2021
Mgr. Dominika Krakovská, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ozorák Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teslova 16 / 13, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/123/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/123/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oľga Karásková, správca úpadcu: správca dlžníka: Augustín Ozorák, nar. 04.02.1977, bytom Teslova 16/13,
821 02 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“),
uverejňuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania

Predmetom verejného ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny majetku dlžníka.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa
14.1.2021, a to pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. nehnuteľnosť: pozemok reg. „C“ parc. č. 15198/7, druh pozemku: záhrada o výmere 53 m2, nachádzajúca
sa v SR, v okrese Bratislava II, obci BA – m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, zapísaný Okresným úradom
Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 6435, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3, súpisová
hodnota: 2.650,- €
II. Záväzná ponuka

Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO
– meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti)
a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.

Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa nestanovuje, avšak prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov
na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:

banka: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: IBAN SK92 1100 0000 0029 1063 5362
Variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom - meno, priezvisko (obchodné meno) a nasledujúci text: "33OdK/123/2020 S1357- Augustín Ozorák–
záloha“

III. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "33OdK/123/2020 S1357 - konkurz na majetok úpadcu Augustín Ozorák – ponukové
konanie na predaj súboru nehnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník
doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a
nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť
ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku.

IV. Vyhodnotenie súťaže

Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu.
Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka
zo súťaže vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v
ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše úradný záznam, ktorý
založí do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného
zamestnanca.

V. Skončenie súťaže

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

58

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom
vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca
bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.

VI. Ostatné podmienky

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych
nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať
účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),
ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.

VII. Kontakty

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať
úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.

JUDr. Oľga Karásková, správca

K016630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Adlera 1939 / 30, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1966
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/166/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/166/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KRIVANKON k.s., správca dlžníka: Vladimír Duda, nar. 26.10.1966, trvale bytom K. Adlera 1939/6, 841 02
Bratislava, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
V Bratislave, dňa 07.04.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704
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K016631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefčíková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/153/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/153/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Agneša Šefčíková, nar. 26.04.1977, Mesto Bratislava - Petržalka, 852 12
Bratislava, 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 dlžníka, ktorým je
nasledovná nehnuteľnosť:
Pozemok
Číslo súpisovej
zložky
1

Druh
Register
pozemku
Orná pôda
E

Výmera
/m2/
21785

Okres
Levice

Názov katastrálneho
územia
Keť

Číslo
LV
958

Parcelné
číslo
1105/2

Podiel
1/21

Súpisová hodnota
majetku
2 074,76 €

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Nehnuteľnosť.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Konventná 6, 813 02 Bratislava, Slovenská republika v
zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Agneša Šefčíková – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 1.037,38 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
33OdK/153/2020 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
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K016632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Chmeliarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021-S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva pre veriteľov s trvalým pobytom | registrovaným sídlom v inom členskom štáte EÚ
Call for creditors residing | with registered office in another member state of EU
V súlade s nariadením Rady (ES)č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Anna Chmeliarová,
narodená 16.12.1966 trvale bytom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava (ďalej len „úpadca"), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 4OdK/27/2021 zo dňa 26.03.2021, zverejnené v OV č. 64/2021,
dňa 06.04.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt: Anna Chmeliarová, born 16.12.1966, residence Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, Slovak
Republic (hereinafter only "the Bankrupt "), our duty is to inform that with the decision of the District Court
Bratislava I, case No: 4OdK/27/2021, dated on 26 of March 2021, published in business journal No.64/2021 dated
06.04.2021, bankruptcy was declared on the Bankrupts property.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA") applies:
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 Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 167a sec. 3 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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. Peter Zvara, so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, 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 Restructuring-ABR)
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2,
811 06 Bratislava, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person which is
authorized for submission of electronic filling.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167 l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum ( 167 l 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. (§ 167 l 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 ( 167 l 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
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/ormulare/Stranky/Konkurzarestrukturalizacia.asp
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/ormulare/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 and
legal 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 the
condition, 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 accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy ( 29 sec. 6 BRA).
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. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave dňa 07.04.2021| In Bratislava, on 07 of April 2021
Mgr. Peter Zvara, správca | bankruptcy trustee

K016633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Chmeliarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021-S1314
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Okresný súd Bratislava I
4OdK/27/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania 4OdK/27/2021 zo dňa 26.03.2021, v právnej veci dlžníka
– Anna Chmeliarová, narodená 16.12.1966 trvale bytom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka – Anna Chmeliarová, narodená 16.12.1966 trvale bytom Záhradnícka
4845/93, 821 08 Bratislava, bol - Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za
správcu konkurznej podstaty úpadcu. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov s použitím § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca
konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 4OdK/27/2021_S1314 možno nahliadnuť v sídle
kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok, vždy v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky. Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
02/43330261, email: office@zvarapartners.eu.
V Bratislave dňa 07.04.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K016634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Chmeliarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021-S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania 4OdK/27/2021 zo dňa 26.03.2021, zverejneného v OV č.
64/2021, dňa 06.04.2021, v právnej veci dlžníka: Anna Chmeliarová, narodená 16.12.1966 trvale bytom
Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Anna
Chmeliarová, narodená 16.12.1966 trvale bytom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, bol - Mgr. Peter Zvara,
so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej
len „ZKR") správca konkurznej podstaty zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 179212838/0900, IBAN:
SK97 0900 0000 0001 7921 2838, SWIFT: GIBASKBX.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave dňa 07.04.2021
Mgr. Peter Zvara, správca

K016635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčič Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 308 / 3, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Anton Polčič, nar. 02.01.1979, trvale bytom Vinohradnícka 308/3, 900 90
Dubová, 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 dlžníka, ktorým je nasledovný
súbor nehnuteľností:
Pozemky
Číslo súpisovej
zložky
1
2
3
4

Druh pozemku

Register

Orná pôda
Zastavaná plocha a
nádvorie
Lesný pozemok
Lesný pozemok

C

Výmera
/m2/
3458

Názov katastrálneho
územia
Pezinok
Budmerice

Číslo
LV
2322

Parcelné
číslo
2614/20

C

214

Pezinok

Budmerice

2322

2614/21

1/12

67,77 €

C
C

1901
15456

Pezinok
Pezinok

Budmerice
Budmerice

2322
2322

2616/14
2623/3

1/12
1/12

601,98 €
4 894,40 €

Okres

Súpisová hodnota
majetku
1/12
1 095,03 €

Podiel

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
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1. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Konventná 6, 813 02 Bratislava, Slovenská republika v
zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Anton Polčič – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 3.329,59 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
32OdK/250/2020 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
K016636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matuška Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na kaštieli 6969 / 1, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/10/2021 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1243, správca
dlžníka ktorým je Jakub Matuška, nar. 11.11.1991, trvale bytom: Na Kaštieli 6969/1, 84107 Bratislava-Devínska
Nová Ves, zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca
zistil, že podľa ust. § 167v ods.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 zrušuje.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K016637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalviova 880/48, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1963
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. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Račianska 24E, 831 02 bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/547/2020 S1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/547/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca konkurznej podstaty JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, číslo
správcu S 1686 v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamujem zrušenie konkurzu úpadcu Pavol Polák,
nar. 13.05.1963, trvale bytom Šalviová 880/48, 821 08 Bratislava, vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod
spisovou značkou 27OdK/547/2020 nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K016638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MyFood Park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 275 368
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/37/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/37/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: MyFood Park s.r.o., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 275 368 (ďalej len „Úpadca“) týmto
v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zverejňuje doplnený súpis
všeobecnej podstaty:
Por. č. Popis
Adresa umiestnenia
96.
Zásoby – potraviny OC Centrál, Metodova 6, 821 08 Bratislava

Deň zapísania Dôvod zapísania
07.04.2021
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota
2 000,00 Eur

K016639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socratous Georgios, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1. kolo ponukového konania
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821
04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/17/2019, týmto
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj hnuteľného majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, najmenej však za 100 % súpisovej hodnoty uvedenej v tejto ponuke.
Hnuteľný majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý je predmetom Ponukového konania bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 64/2020 dňa 01.04.2020 nasledovne:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
Typ súpisovej
súpisovej
položky
položky
majetku
majetku

9

Peňažná
pohľadávka

Vyrovnací
podiel

10

Peňažná
pohľadávka

Vyrovnací
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Popis hnuteľnej veci

Pohľadávka vzniknutá titulom práva na
vyplatenie vyrovnacieho podielu
v
obchodnej spoločnosti IMATRADE, s.r.o., 1,00 €
Revolučná 21/3540, Bratislava 821 04,
IČO: 36 682 624
Pohľadávka vzniknutá titulom práva na
vyplatenie vyrovnacieho podielu
v
obchodnej spoločnosti I M A G O , spol. 1,00 €
s.r.o., Varšavská 22, Bratislava 831 03,
IČO: 00 684 635

Podielové
spoluvlastníctvo

Verejný register

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 911 844 424, prípadne na e-mailovej adrese: student@hudekova.sk.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní 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 – Hnuteľná vec, č.k. 27OdK/17/2019“ na adresu: JUDr. Barbora Hudeková,
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Peňažnej pohľadávky – Vyrovnací podiel - zhodnú s označením
uvedeným vyššie, výšku ponúkanej odplaty za predaj Peňažnej pohľadávky – Vyrovnací podiel ,
identifikačné údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, bydlisko, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO –
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená
zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní, telefonický kontakt na záujemcu.
6. Záujemca môže predložiť ponuku na obe Peňažnej pohľadávky alebo iba na jednu z nich.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený v Fio
banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, VS: 172019, Poznámka pre prijímateľa: meno záujemcu.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
9. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
10. 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 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
11. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
doručenie ponúk. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania
obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešný záujemca bude o výsledkoch vyhodnotenia
ponúk písomne informovaný a bude pozvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
12. 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. Na úhradu zmluvnej pokuty je správca oprávnený
započítať zloženú zálohu na kúpnu cenu.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
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JUDr. Barbora Hudeková, správca

K016640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gombkötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 38, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/258/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/258/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
Správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 09 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Róbert Gombkötö, narodený 30.03.1958, trvale bytom Borekova 38, 821 06
Bratislava-Podunajské Biskupice, občan SR (ďalej len dlžník) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty pod súpisnou zložkou č. 2 zverejnený v OV
pod č. 201/2019, deň vydania 17.10.2019:
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
P.č.2: Hnuteľná vec: odhadovaná cena 150,00 Eur, právny dôvod : dlžník je vlastníkom osobného motorového
vozidla továrenskej značky VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: WV2ZZZ70ZXX115735, ŠPZ: BA473GP,
dátum evidencie : 10.04.2002, Dátum zaradenia do súpisu: 27.09.2019.
2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom Vestníku. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje
po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom
Jesenná 4, 821 09 Bratislava osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v mBank, S.A , č.účtu: SK4983605207004204321699 s poznámkou v popise platby
Róbert Gombkötö, sp. zn. 8Odk/258/2019, zároveň v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie
Gombkötö, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
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3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie
ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa odseku 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa odseku 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa odseku 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 15 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: Ing. Anna Bružeňáková, správca, Jesenná 4, 821 09
Bratislava . Číslo telefónu : 00917 771717. emailová adresa : abruzenakova@gmail.com

V Bratislave, dňa 08.04.2021
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K016641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Torák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce - časť Vidovany 13, 908 62 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/11/2021 S1636 TT
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Okresný súd Trnava
26OdK/11/2021
Súpis všeobecnej podstaty

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

K016642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piroska Polomová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 609, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Piroska Polomová, nar. 8.8.1941, bytom 925 81 Diakovce č. 609, týmto v
zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa
19.1.2021 pod položkou č. 1 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to nehnuteľnosti
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa
19.1.2021 pod súpisovou položkou č. 1 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne) nasledovne:
1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 600
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera:

36 m2

register:

„E“

číslo LV:

2864

obec:

Diakovce

k.ú.:

Diakovce
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Šaľa

spoluvlastnícky podiel: 1/3
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 420,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Polomová – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Polomová – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
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

73

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

K016643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piroska Polomová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 609, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Piroska Polomová, nar. 8.8.1941, bytom 925 81 Diakovce č. 609, týmto v
zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku spísaného do súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa
19.1.2021 pod položkou č. 1 a č. 2 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to nehnuteľnosti
spísanej do súpisu majetku oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.1.2021
pod súpisovou položkou č. 1 a č. 2, a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne) nasledovne:
1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 597
druh pozemku: záhrada
výmera:

374 m2

register:

„E“

číslo LV:

2422

obec:

Diakovce

k.ú.:

Diakovce

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel: 1/9
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 1.454,44 eur
zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
pohľadávka č. 15 podľa zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 601
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera:

406 m2

register:

„E“

číslo LV:

2422

obec:

Diakovce

k.ú.:

Diakovce

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel: 1/9
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 1.578,89 eur
zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
pohľadávka č. 15 podľa zoznamu pohľadávok
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
oddelenej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Polomová – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Polomová – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K016644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexsandria Ria Horrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/82/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/82/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: GENARO INVESTMENTS LIMITED, IČO:
HE138109, Arch. Makariou III Ave 229, Limasol, Cyprus, č. pohľadávky v zozname pohľadávok 5:
č.
súpisová
štát
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: RUPOS, s.r.o., IČO: 36 230 375, 919 61 Ružindol 448, časť za užívanie pozemkov
25
201,41 €
zapísaných na LV č. 758 v k. ú. Ružindol za obdobie 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo, IČO: 00 699 373, Družstevná 88, 919
26
180,02 €
51 Špačince, časť za užívanie pozemkov zapísaných na LV č. 985 v k. ú. Špačince za obdobie 2018 - 2020

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K016645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexsandria Ria Horrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/82/2018 S1220

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36OdK/82/2018
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: GENARO INVESTMENTS LIMITED, IČO:
HE138109, Arch. Makariou III Ave 229, Limasol, Cyprus, č. pohľadávky v zozname pohľadávok 7:
č.
súpisová
štát
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo, IČO: 00 699 373, Družstevná 88, 919
27
46,17 €
51 Špačince, časť za užívanie pozemkov zapísaných na LV č. 1233 v k. ú. Špačince za obdobie 2018 - 2020

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K016646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku I. kola ponukového konania č. 1
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlásil I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová,
narodená 04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným
menom Mgr. Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín,
Mliečno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 56/2021, deň vydania 23.03.2021 pod K013911.
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.
I. kolo ponukového konania č. 1 bolo neúspešné.

V Trnave, dňa 08.04.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K016647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku I. kola ponukového konania č. 2
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlásil I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová,
narodená 04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným
menom Mgr. Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín,
Mliečno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 56/2021, deň vydania 23.03.2021 pod K013912.
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.
I. kolo ponukového konania č. 2 bolo neúspešné.

V Trnave, dňa 08.04.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K016648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania č. 1
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová, narodená
04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr.
Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, Mliečno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 9/2021, deň vydania 15.01.2021
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č. súpisovej
Podstata
zložky
1

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]
Obchodný podiel o veľkosti 1/1 v 5000
spoločnosti REMELAX s.r.o. IČO:
47 519 983
Názov

Register

Zabezpečenie

Obchodný register Okresného Nie
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vl. č. 94463/B

Dátum
zapísania
12.01.2021

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, a to do 14:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
2532220201, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
2.5 Správca uzatvorí zmluvu o prevode obchodného podielu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu iba v prípade, že úspešný záujemca pri podpise zmluvy preukáže že nie je
evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako povinný a nie je vedený v zozname
daňových dlžníkov podľa osobitného zákona.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Renáta
Kollerová, PK č. 1, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci
zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.
3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
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4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:
5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.
5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 08.04.2021

V Trnave dňa 08.04.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K016649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania č. 2
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová, narodená
04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr.
Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, Mliečno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“).

1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 2 zverejnený v OV
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pod č. 9/2021, deň vydania 15.01.2021
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č. súpisovej
Podstata
zložky
2
Všeobecná
podstata

Súpisová
Dátum
Register
Zabezpečenie
hodnota [EUR]
zapísania
Obchodný podiel o veľkosti 1/1 5000
Obchodný register Okresného Nie
12.01.2021
v spoločnosti ROSEGARDEN s.
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
r. o.,
vl. č. 94460/B
IČO: 47 520 761
Názov

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, a to do 14:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
2532220202, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
2.5 Správca uzatvorí zmluvu o prevode obchodného podielu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu iba v prípade, že úspešný záujemca pri podpise zmluvy preukáže že nie je
evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako povinný a nie je vedený v zozname
daňových dlžníkov podľa osobitného zákona.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Renáta
Kollerová, PK č. 2, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci
zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.
3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
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lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:
5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.
5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 08.04.2021

V Trnave dňa 08.04.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K016650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kövári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/125/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/125/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o opakovanej dražbe organizovanej správcom
podľa § 167o ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov
A. Označenie správcu organizujúceho opakovanú dražbu
DAREKON, k. s., správca
dlžníka: Ivan Kövári
a)
Obchodné narodený: 26.04.1974,
meno/meno a trvale bytom: Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
priezvisko
(ďalej v texte len ako „Dlžník“)
Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25OdK/125/2020-12 zo dňa 23.04.2020, ktoré
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bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 86/2020 zo dňa 06.05.2020.
b)
Sídlo
kancelárie
správcu
Pekárska 11, 917 01 Trnava
c) IČO
50 236 687
d) Zapísaný
Zoznam správcov MS SR pod číslom S1806
B. Miesto konania opakovanej dražby
Priestor na prízemí hotela Holiday Inn,
Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava
C. Dátum konania opakovanej dražby
30. apríla 2021
D. Čas otvorenia opakovanej dražby
11:00 hod.
E. Kolo opakovanej dražby
Prvá opakovaná dražba
F. Predmet opakovanej dražby
Predmetom opakovanej dražby sú:
a. nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 6410, katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, a to:
·
Byt č. 123 vo výlučnom vlastníctve Dlžníka v podiele 1/1, nachádzajúci sa vo vchode 4, na 1. poschodí
bytového domu – obytný dom a garáže so súpisným číslom 5555, nachádzajúceho sa na ulici Nová Ves v
Dunajskej Strede, postaveného na parc. č. 1919/197, s vlastníctvom bytu č. 123 je nerozlučne spojené
vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve
a spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 76/10000, a to:
·
parc. č. 1919/154, parcela registra „C“, o výmere 425, orná pôda;
·
parc. č. 1919/195, parcela registra „C“, o výmere 72, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/196, parcela registra „C“, o výmere 43, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/197, parcela registra „C“, o výmere 2687, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/201, parcela registra „C“, o výmere 321, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/205, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/209, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parc. č. 1919/213, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Nebytový priestor č. G45 – garáž, vo výlučnom vlastníctve Dlžníka v podiele 1/1, nachádzajúci sa vo
vchode 4, v suteréne bytového domu – obytný dom a garáže so súpisným číslom 5555, nachádzajúceho sa na
ulici Nová Ves v Dunajskej Strede, postaveného na parc. č. 1919/197, podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 16/10000, a to:
parc. č. 1919/154, parcela registra „C“, o výmere 425, orná pôda;
parc. č. 1919/195, parcela registra „C“, o výmere 72, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/196, parcela registra „C“, o výmere 43, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/197, parcela registra „C“, o výmere 2687, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/201, parcela registra „C“, o výmere 321, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/205, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/209, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;
parc. č. 1919/213, parcela registra „C“, o výmere 331, zastavaná plocha a nádvorie;

b.

nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 6860, katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda vo výlučnom vlastníctve Dlžníka v podiele 1/1, a to:
·
parcela registra „C“, parc. č. 1919/200 o výmere 37 m2, zastavaná plocha a nádvorie;
·
parcela registra „C“, parc. č. 1919/305 o výmere 33 m2, zastavaná plocha a nádvorie;
·
stavba – krytá terasa, bez súpisného čísla, postavená na parc. č. 1919/305.
(ďalej v texte spolu len ako „Predmet opakovanej dražby“)
Predmet opakovanej dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty a oddelenej konkurznej
podstaty zabezpečeného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749
542, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020.

G. Opis predmetu opakovanej dražby a jeho príslušenstva a opis jeho stavu
Byt č. 123 sa nachádza v bytovom dome so s. č. 555 na ulici Nová Ves v meste Dunajská Streda. Bytový dom bol
postavený v roku 2005, je dobre udržiavaný, fasáda a časť vnútorných priestorov vyžaduje primeranú údržbu jeho životnosť
stanovená na 100 rokov na základe konštrukčnej skladby - zvislá nosná konštrukcia je železobetónový skelet v kombinácii
s nosnými a stužujúcimi betónovými stenami s výplňou s obvodovým murivom z presných tvárnic. Fasáda je zateplená.
Strecha je šikmá valbová s rôznymi výškami hrebeňa strechy, krov je drevený trámový s vystuženými oceľovými prvkami,
stropy sú železobetónové monolitické. Schodisko je železobetónové monolitické. Dom nemá výťah. Dom je napojený na
verejné rozvody vody, plynu, elektriny a kanalizácie.
Byt č. 123 sa nachádza vo vchode č. 4 na 1. nadzemnom podlaží – prízemí bytového domu s piatimi nadzemnými
podlažiami, v prednom trakte so šiestimi a podpivničeným suterénom. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty,
v suteréne domu sú umiestnené garáže a komory patriace k bytom a spoločné priestory domu.
Byt č. 123 pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba a dve izby) a príslušenstva, ktorými sú predsieň, chodba,
kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora nachádzajúca sa mimo bytu a podstienka bytu. Podlahová plocha Bytu č. 123 podľa LV č.
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6180 je 76 m2 a podľa skutočného stavu zameraného znalcom je 75,48 m2.
Vnútorné omietky stien sú hladké tenkovrstvové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými a vonkajšími
žalúziami. Podlahy sú v izbách plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. V samostatnej
kúpeľni je osadený sprchový kút a keramické umývadlo. V samostatnom WC je WC so zabudovanou nádržkou v stene
a keramické umývadlo. Kuchynská linka je na báze dreva, sporák je plynový, plynová jednota štvorhoráková a elektrická
rúra, odsávač pár a umývadlo nerezové. Vykurovanie je z vlastného plynového kotla osadeného v predsieni, ohrev TÚV
z vlastného kotla, radiátory v byte sú oceľové panelové.
Pôvodné terasy patriace k Bytu č. 123 boli zastavané samostatnou stavbou krytej terasy postavenej na pozemku parc. č.
1919/305 evidovaná na samostatnom LV. Č. 6860, pričom táto krytá terasa je prevádzkovo prepojená s Bytom č. 123. Táto
prístavba je obdĺžnikového tvaru rozmerov 9,00 m*4,01 m so šikmou valbovou strechou, má jedno podlažie pozostávajúce
z priestoru krytej terasy oddelenej zvislou konštrukciou – deliacou okennou výplňou s prechodovými dverami. Priestor je
delený na kuchynskú časť a časť so sedením so samostatnými vstupmi z obývacej izby a izby. Základy krytej terasy sú
betónové pásové pod zvislé murované steny, prípadne betónová doska a betónové pätky pod zvislé betónové nosné
piliere, na ktoré je osadená drevená nosná konštrukcia zastrešenia terasy. Krov je drevený trámový, krytina je škridla.
Podlaha je keramická dlažba, obvodové steny sú murované z presných tvárnic na výšku parapetov, zvyšná časť je
vyplnená konštrukciou výplní otvorov. Okenné otvory sú plastové okná. Klampiarske konštrukcie sú z PZ plechu, čiastočne
je zamrežovaná časť okien od pozdĺžnej steny. Vo vnútri je kuchynská linka murovaná a obložená keramickým obkladom
s nerezovým umývadlom.
Garáž č. G45 sa nachádza vo vchode č. 4 na 1. podzemnom podlaží – v suteréne Bytového domu s. č. 555 na ulici Nová
Ves v meste Dunajská Streda. Garáž č. G45 tvorí samostatný oddelený priestor ohraničený vnútornými stenami
a vstupnými sklopnými vrátami, vstup je cez spoločný vjazd domu. Steny – omietka vápenná štuková, podlaha je betónová.
Podlahová plocha garáže podľa LV č. 6410 je 16 m2 a podľa skutočného stavu zameraného znalcom je 15,78 m2.
Pozemky zapísané na LV č. 6410 a na LV č. 6810 sa nachádzajú v zastavanom území okresného mesta Dunajská Streda
v časti Nová Ves, polohovo s veľmi dobrou občianskou vybavenosťou a dosahom do centra mesta. Okolie je zastavané
stavbami na bývanie a stavbami občianskej infraštruktúry.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – Z-1699/06.
Záložné právo na byt č.123/I. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania ,Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava 37 IČO:31
749 542 -V-4305/07 v.z.1715/07
Exekučné záložné právo na byt č.123/I. a na nebyt.pr.č.G45 na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Perfects,a.s.,
Alžbetínske nám.1203,929 01 Dunajská Streda,IČO:00588105 Z-4586/11- exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva č.EX 179/2011-21 zo dňa 20.07.2011,EÚ Rudolf Varga Dunajská Streda
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: JUNIOR GAME spol. s.r.o., IČO: 31399878, Bebravská 11, 821 07
Bratislava na základe exekučného príkazu č. EX 282/2016 zo dňa 16.11.2016, Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr.
Michala Birková, ( byt.č.123 1p. vchod:4, priestor č. 2-G45 suterén vchod:4 ), Z9530/2016, č.z.3683/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951
na základe exekučného príkazu č. EX 4173/2016 zo dňa 18.11.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, (
byt.č.123 1p. vchod:4, priestor č. 2-G45 suterén vchod:4 )Z-9585/2016, č.z.3694/16
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:
35724803 na základe exekučného príkazu č. 358EX 482/19 zo dňa 15.10.2019 Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Juraj Rácik
súdny exekútor, (byt.č.123, 1p.,vchod:4 a nebytový pr.G45, suterén p., vchod:4 ) Z 7788/2019- č.z.4305/19
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 31749542 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č.
358EX 210/20 zo dňa 18.05.2020, Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Juraj Rácik, súdny exekútor, ( byt.č.123, 1p.,vchod:4,
nebyt.pr.G45, suterén, vchod:4) Z-3462/2020-č.z.1307/20.
V zmysle ustanovenia § 167k ods. 4 ZKR: „Speňažením zaťaženého majetku zanikajú zabezpečovacie práva prihláseného
zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.“
V zmysle ustanovenia § 167f ods. 4 ZKR „Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.“
I. Spôsob stanovenia ceny predmetu opakovanej dražby
Všeobecná hodnota predmetu opakovanej dražby bola určená vo výške: 91.600,00 € Znaleckým posudkom č. 47/2020 zo
dňa 09.07.2020, ktorý vypracoval Ing. Peter Mesároš, znalec pre odbor: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 912277.
J. Najnižšie podanie
68.700,00 €
K. Minimálne prihodenie
1.000,00 €
L. Dražobná zábezpeka
a) Výška
20.000,00 €
a) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029
b)
Spôsob 4602 3851, variabilný symbol: 251252020, do poznámky uveďte "dražobná zábezpeka Kövári" alebo
zloženia
b) do notárskej úschovy alebo
dražobnej
c) bankovou zárukou.
zábezpeky
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
a) originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z
c)
Doklad účtu účastníka dražby na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851;
preukazujúci
b) originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu, preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke na
zloženie
bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851;
dražobnej
c) originál potvrdenia vystaveného notárom o zložení sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke do notárskej úschovy
zábezpeky
d) originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do otvorenia dražby a pri zápise do zoznamu účastníkov
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d) Lehota
zloženie
dražobnej
zábezpeky

na dražby je povinný predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Ak účastník dražby zloží dražobnú
zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100
0000 0029 4602 3851, musia byť finančné prostriedky rovnajúce sa výške dražobnej zábezpeky pripísané na bankový účet
vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, najneskôr do otvorenia dražby, inak takýto účastník
nebude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a nebude mu umožnené zúčastniť sa na dražbe.
Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku, alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
e)
Vrátenie predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je správca povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
dražobnej
účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti správca zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
zábezpeky
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra
banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, bude vrátená bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom
na účet neúspešného účastníka dražby.
M. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od dňa skončenia dražby
bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029
4602 3851, variabilný symbol: 251252020, do poznámky sa uvedie "doplatenie ceny dražba Kövári" .
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným
prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851
variabilný symbol: 251252020, do poznámky sa uvedie "cena dražba Kövári". V tomto prípade je správca povinný bez
zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná.
N. Obhliadka predmetu opakovanej dražby
1. obhliadka sa uskutoční dňa 21.04.2021 o 15:00 hod. – bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 454 929
2. obhliadka sa uskutoční dňa 22.04.2021 o 15:00 hod.– bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 454 929
O. Organizačné pokyny pre účastníkov opakovanej dražby
Prezencia účastníkov opakovanej dražby sa uskutoční pred otvorením dražby od 10,30 do 11,00 hod. v mieste konania
dražby – v priestore na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava .
Účastník opakovanej dražby je povinný:
a) preukázať svoju totožnosť- fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia originál alebo overenú
fotokópiu aktuálneho výpisu z Obchodného alebo iného registra, v ktorom sú zapísané, ktorý nemôže byť straší ako jeden
mesiac, zástupcovia účastníkov dražby predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom
splnomocniteľa a doklad totožnosti;
b) odovzdať doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky;
c) odovzdať čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 5 Zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby
Správca týmto poukazuje na ustanovenia § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých:
„(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.“
Ak žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť Predmet opakovanej dražby z konkurznej podstaty do 10 dní od
skončenia dražby v zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, a ak
uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote do 15 dní odo dňa skončenia dražby, prechádza na
neho vlastnícke právo k Predmetu opakovanej dražby udelením príklepu, to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je
povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná
v tomto registri.
Správca odovzdá vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice ak žiadna z oprávnených osôb
neuplatní právo vykúpiť Predmet opakovanej dražby z konkurznej podstaty do 10 dní od skončenia opakovanej dražby.
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením zašle správca jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu
s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.
R. Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby
Predmet opakovanej dražby odovzdá vydražiteľovi Správca bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 7 dní po riadnom a
včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa.
Správca spíše zápisnicu o odovzdaní Predmetu opakovanej dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie
zápisnice o odovzdaní Predmetu opakovanej dražby dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom správca túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím Predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
S. Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 Zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
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(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, t. j. Zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd,
aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako
aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár osvedčujúci priebeh opakovanej dražby
a)
Meno
priezvisko
b) Sídlo

a
Mgr. Iveta Vašková
Kráľovská 8/2, 909 01 Skalica

V Trnave dňa 08.04.2021
DAREKON, k. s.
správca dlžníka Ivan Kövári
v.z. Mgr. Darina Száraz, komplementár

K016651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bögiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 930 01, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/183/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka Lýdia
Bögiová,nar. 25.12.1971, bytom 93001 Veľké Blahovo, ďalej len “ úpadca “)podľa ustanovenia § 92 ods 1 písm
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 3. kolo na predaj majetku úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 205/2020 zo dňa
23.10.2020, súpisová zložka od č. 1 – do č. 3 – nehnuteľnosti dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľností dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167p ods. 1 písm d) ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 3.
kole minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 4.532,90- EUR.
Úspešným účastníkom ponukového konania v 3. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.

Predmetom predaja sú nasledovné nehnuteľnosti:

Súpisová zložka majetku č. 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: zastavané plochy
Par.číslo: 1308/4 výmera: 283 m2
Obec: Zemianska Olča
LV č.: 163

kat.územie: Zemianska Olča Štát: SR

parcely registra “C”

par.číslo: 1308/4

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/32
Súpisová hodnota:

221,- €

Deň zápisu majetku do súpisu: 17.8.2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: záhrady
Par.číslo: 1308/13

výmera: 509 m2

Obec: Zemianska Olča
LV č.: 163

kat.územie: Zemianska Olča Štát: SR

parcely registra “C”

par.číslo: 1308/13

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/32
Súpisová hodnota:

397,50- €

Deň zápisu majetku do súpisu: 17.8.2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: rodinný dom
Par.číslo: 1308/4 výmera: 283 m2
Obec: Zemianska Olča
LV č.: 163

kat.územie: Zemianska Olča Štát: SR

parcely registra “C”

par.číslo: 1308/4

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/32
Súpisová hodnota:

3.914,40- €

Deň zápisu majetku do súpisu: 17.8.2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
3.
Záujemcovia o nehnuteľnosti si dohodnú termín osobného stretnutia so správcom vopred, a to telefonicky
na čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín bude potvrdený e-mailovou správou na adresu záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup nehnuteľností. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/183/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúková cena nesmie nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej nehnuteľnej veci. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
9.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

10.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

oddeleným veriteľom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne
oznámená. Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej
kúpnej ceny najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým
záujemcom.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
predaja majetku správcom. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmarenie verejného ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluvy
vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom nehnuteľností až uhradením kúpnej ceny v celosti.
Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať nehnuteľnosti a podať Návrh na vklad do
katastra nehnuteľností.
V Dun.Strede, 07.04.2021
JUDr. Marieta Katona - správca

K016652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Puchel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Generála Goliána 6023/57, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/286/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka Erik
Puchel, nar. 25.07.1981, bytom Ulica Generála Goliána 6023/57, 91702 Trnava, ( ďalej len “ úpadca “)podľa
ustanovenia § 167n a § 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 verejné ponukové konanie 1. kolo
na predaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľností dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 1. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 1. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti STARSHINE, s.r.o., sídlom Hospodárska 75, 91701
Trnava, IČO: 44 976 330.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/286/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúková cena nesmie nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej nehnuteľnej veci. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50%
kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
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

91

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 08.04.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K016653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 41 / 655, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 723 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

60

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
(zrážka zo mzdy) - január 2021

všeobecná

73,97 €

§ 72 ods. 2 ZKR 15.1.2021

BÚ správcu,

61

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
(zrážka zo mzdy) - február 2021

všeobecná

73,97 €

§ 72 ods. 2 ZKR 15.2.2021

BÚ správcu,

62

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2
(zrážka zo mzdy) - marec 2021

všeobecná

73,97 €

§ 72 ods. 2 ZKR 15.3.2021

BÚ správcu,

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K016654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Brand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/516/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/516/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka: Karol Brand, nar. 20.02.1978, trvale bytom: 971 01 Prievidza, týmto
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO:
35 807 598, a to v celkovej výške 10.382,63 Eur, a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Otto Markech, správca

K016655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966,
trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), ktoré je vedené na
Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38OdK/534/2020, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podľa údajov poskytnutých dlžníkom na stretnutí so
správcom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom
majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar.
24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 Zákona, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.: 38OdK/534/2020, zrušuje.
V Dubnici nad Váhom, dňa 09.04.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná

K016656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čányiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 16/1795, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/285/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/285/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Helena Čányiová, nar.: 15.11.1955, trvale bytom
Morovnianska cesta 1795/16, 972 51 Handlová, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle
§167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu
bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803 v celkovej sume vo výške 9 685,51 eur doručená
dňa 16.03.2021.
V Trenčíne, dňa 08.04.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K016657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Svorčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazy pod Makytou 245, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/64/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/64/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka, Vladimír Svorčík, nar. 21.03.1961, trvale bytom 02 055 Lazy pod Makytou
245, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Svorčík s miestom podnikania 02 055 Lazy pod Makytou 245,
IČO 33 485 313, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci, súp. zložky č. 36 a č. 37, patriace do súpisu majetku dlžníka,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 128/2020 dňa 06.07.2020 pod č. K052206, a to:
Číslo
súp.
Popis
zložky

Výrobné číslo

Dátum
Evidenčné
prvej
číslo
evidencie

Farba

36

Nákladné
vozidlo
zn.
JEEP
1J8GLN8763W709594 PU444AT
CHEROKEE
KJ

2003

37

Príves
nákladný
zn. U5GV06506X1005477 PU530YA
PONGRATZ

Strieborná
15.11.1999 metalíza
pastelová

čierna

Súpisová
Stav
Dôvod
Umiestnenie hodnota v
opotrebenia
zapísania
€
majetok
patriaci
Lazy
pod
dlžníkovi
Nepojazdné
1 000,00
Makytou
podľa ust.
167h ods.
ZKR
majetok
patriaci
Funkčný
a Lazy
pod
dlžníkovi
50,00
pojazdný
Makytou
podľa ust.
167h ods.
ZKR
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II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená najneskôr dňa 29.04.2021 do 15,00 hod. do kancelárie správcu na
adresu: JUDr. Otília Prachařová, správca, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s
označením „PONUKA - 38OdK/64/2020 - NEOTVÁRAŤ“.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK42
0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na
uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Správca nedisponuje osvedčeniami o vozidlách.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a) podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé
bydlisko a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b) predmet kúpy,
c) ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d) číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v
prípade neúspechu v ponukovom konaní,
e) telefónny a e-mailový kontakt,
f) aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo
fotokópiu občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g) dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
8. Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza a vyhradzuje si
právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho
vyhlásení.
9. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca
následne vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
10. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
11. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
13. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K016658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimorka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 493/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 3.7.2019, sp. zn. 40OdK/438/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby – Anton Šimorka, nar. 18.6.1950, trvale bytom Š. Králika 493/13, 971 01 Prievidza, a
zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2019 dňa 10.07.2019 pod položkou
K058802.
V lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu a ani do dnešného dňa si neprihlásil žiadny veriteľ svoju pohľadávku,
pričom majetok podliehajúci konkurzu zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 199/2020 zo dňa
15.10.2020 som speňažil v sume 185,00 Eur.
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 08.04.2021
JUDr. Otto Markech
správca

K016659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 409/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/324/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/324/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 27.07.2020, sp. zn. 40OdK/324/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Mário Herák, narodený: 13.04.1978, trvale bytom Pionierska 409/13, 916 21
Čachtice (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2020, dňa 31.07.2020 pod položkou
K059141.
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 konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR.

V Trenčíne, dňa 08.04.2021
JUDr. Martina Poláčková
správca

K016660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Upravený konečný rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa – Ing. Mário Klopan
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
V konkurznom konaní na majetok úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze , IČO: 31603823, Teplárenská 2/0, 97101
Prievidza ( ďalej len „ Úpadca“), Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. č.k. 38K/20/2018– 131 zo dňa
04.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený
JUDr. Tomáš Pintér ( ďalej len „správca“).. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 73/2019 dňa 12.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. : 120/2019 dňa 24.06.2019 a doplnenie v OV č. 206/2020 dňa
26.10.2020. Jedná sa o sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Prievidza, obec Prievidza,
zapísané na liste vlastníctva číslo: 6660, Súbor nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, - Stavby:
prevádzková budova – sociálno hygienické zariadenie na parcelné číslo: 1270/14 so súpisným číslo 2653,
hospodárska budova, parcelné číslo: 1270/66 so súpisným číslom 2777, Stavby postavené na zemskom povrchu,
- Pozemky: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1270/ 11 o výmere výmera:
5194 m2 zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je dvor parcelné číslo: 1270/ 14 o výmere 138 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
parcelné číslo: 1270/ 66 o výmere 265 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je postavená
nebytová budova označená súpisným číslom spoluvlastnícky podiele 1/1. Pohľadávka Zabezpečeného veriteľa –
Záložné právo v prospech veriteľa : Ing. Mário Klopan, narodený 14.10.1976, bytom: kpt. Nálepku, 613/10,
Nedožery – Brezany, Zabezpečená suma: 321 159,41 Eur.
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Speňažovanie sa konalo podľa § 92 ods.1) písm. d / a ods.6 Zákona č. 7 /2005 z. Z. Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), a v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR s primeraným použitím ustanovení Zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu – oddelenej podstaty tvoriaci majetok úpadcu
vedený na LV č. . 6660 bolo zverejnené v OV č. 195/2019 dňa 09.10.2019. Prvé kolo dražby bolo neúspešné,
keďže sa doň neprihlásil žiaden záujemca. Vyhlásenie 2. kola dražby bolo zverejnené v OV č. 52/2020 dňa
16.03.2020, avšak toto kolo bolo zrušené oznámením v OV č. 65/2020 dňa 02.04.2020 v zmysle § 6 a § 7 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 zákon. Oznámenie o konaní druhého kola
dražby bolo zverejnené v OV č. 177/2020 dňa 14.09.2020. Toto kolo bolo neúspešné pre nezáujem. Tretie kolo
dražby bolo zverejnené v OV č. 210/2020 dňa 30.10.2020. Tretie kolo sa konalo dňa 02.12.2020 v zasadačke
sídla úpadcu Teplárenská 2, Prievidza a bolo úspešné. Notár osvedčujúci priebeh dražby Notársky úrad JUDr.
Kristína Kováčová, Námestie slobody 22, 97101 Prievidza. Dražby sa zúčastnili traja záujemcovia a vydražiteľom
sa stal účastník dražby č. 2 spoločnosť J & M PROPERTY s. r. o., Jégeho 6/10 971 01 Prievidza, IČO:
45705011, zápis Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 23437/R, za sumu 261
145,78 Eur, ktorá bola uhradená do 15 dní od skončenia dražby.
Správca zverejnil v OV č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 - Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty, pričom poučil oddeleného veriteľa, že má lehotu 30 dní
na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok a predloženie námietok. Táto lehota uplynula dňa 14.02.2021, pričom
oddelený veriteľ ani iný veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, nevzniesol žiadnu námietku
voči zoznamu pohľadávok proti oddelenej konkurznej podstate.
A. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Speňažovanie majetku oddelenej podstaty:
Výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa ku dňu
rozvrhu predstavuje 261 145,78 Eur.
Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate:
1. Z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu sa uhrádza časť z paušálnej odmeny správcu do konania 1.
Schôdze veriteľov vo výške: 3591,20 Eur
2. odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku v podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1 písm. e) : vo výške: 31337,50 Eur
3. časť z paušálnej náhrady nákladov za vedenie kancelárie § 24b, písm. d) vyhl. MS SR č. 25/2017 Z.z. od
4/2019 do 2/2020 vo výške: 1212,19 Eur a cestovné 400,90 Eur
4. časť z nákladov – účtovníctvo a vypracovanie daňových priznaní za obdobie od 4/2019 do 2/2021 vo
výške: 2953,40 Eur
5. časť nákladov správy a speňažovania majetku –bankové poplatky za obdobie od 9/2019 do 2/2021 vo
výške: 50,50 Eur
6. časť z prihlásených pohľadávok proti podstate : Sociálna poisťovňa vo výške: 10431,78 Eur, Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške: 1371,43 Eur, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške: 1117,60
Eur , Daňový úrad Trenčín vo výške: 2996,38 Eur, Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 1926,11
eur
7. notárske poplatky súvisiace so speňažovaním oddelenej podstaty 1254,52 Eur
8. archívne a registratúrne služby 11 567,53 Eur
9. Súdny poplatok - podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch sa za
konkurzné konania platí súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur. Základ pre
výpočet:
261 145,78 Eur, Súdny poplatok: 522, 30
EUR
10. Pohľadávky proti oddelenej podstate celkom vrátane súdneho poplatku vo výške: 70733,34 Eur
A. Výťažok na uspokojenie zabezpečeného veriteľa - Ing. Mário Klopan
1. Celkový výťažok zo speňaženia majetku
261 145,78 Eur
2. Priradené pohľadávky proti podstate
70733,34 Eur
3. Suma čistého výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odmeny správcu z výťažku
190412,44 Eur
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JUDr. Tomáš Pintér, správca

K016661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Boboková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/32/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K016662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Boboková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Lenka Boboková, nar. 27.05.1994, trvale bytom Ulica R. Jašíka 1929/5, 971 01
Prievidza, na ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/32/2021 zo dňa
25.03.2021, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

K016663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloslav Semančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Žarnova 860/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/29/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/29/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
por.č. 9
súp. zložka majetku: iná majetková hodnota
Špecifikácia: 100% obchodný podiel úpadcu v spoločnosti VERTIS SK, s.r.o., so sídlom: A. Žarnova 860/1, 971
01 Prievidza IČO: 46 326 341, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. sro,
Vl.č. 24967/R
Súpisová hodnota: 5.000 EUR
Mena: EUR
Dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1
V Trenčíne, dňa 3.4.2021
JUDr. Martina Poláčková
správca

K016664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ondrejičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovce 524, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Monika Ondrejičková nar. 16.10.1986 trvale bytom 916 31 Kočovce 524
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/73/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustnovením § 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:
BL Telecom debt, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava IČO: 45 535 108 v celkovej sume 1 563,74 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K016665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska 1 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 570
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38R/1/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 48/S-1 až 48/S-25
Oddelená podstata je tvorená:
Správca týmto zverejňuje zápisy DOPLNENIA súpisu oddelenej podstaty o súpisové položky majetku pod por. č.
2 až por. č. 6 nasledovne:
Súp. zl. č. 2: Hnuteľná vec: motorové vozidlo Peugeot 308, EČV: ZV533ED, VIN: VF34C9HXC9Y170610, biela
farba, druh PHM Nafta, rok výroby: 2010, súpisová hodnota 1.000,- EUR
Sporný zápis v prospech tretej osoby: CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo, IČO: 36 636 371,
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov.

Súp. zl. č. 3: Hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250, EČV: LC463DJ, VIN:
ZFA25000002013228, biela farba, druh PHM Nafta, rok výroby: 2011, súpisová hodnota 2.400,- EUR
Sporný zápis v prospech tretej osoby: Adria Gold Slovakia, spol.s r.o., IČO: 36 059 153, Šávoľská 324/3,
986 01 Fiľakovo
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

Súp. zl. č. 4: Hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT BOXER, EČV: PD751DS, VIN: VF3YCBMFC11836760,
biela farba, druh PHM Nafta, rok výroby: 2010, súpisová hodnota 2.400,- EUR
Sporný zápis v prospech tretej osoby: TST service PD s.r.o., IČO: 50 606 719, SNP 1154/17, 972 01 Bojnice
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

Súp. zl. č. 5: Hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT BOXER, EČV: PD554EU, VIN: VF3YCTMFC12543981,
biela farba, druh PHM Nafta, rok výroby: 2014, súpisová hodnota 2.400,- 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

101

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

Sporný zápis v prospech tretej osoby: Ján Kerata, Hôrky 171/54, 972 31 Ráztočno
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

Súp. zl. č. 6: Hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250, EČV: PD321EC, VIN:
ZFA25000002013417, biela farba, druh PHM Nafta, rok výroby: 2011, súpisová hodnota 2.200,- EUR
Sporný zápis v prospech tretej osoby: Erik Kučerík, Lipník 202, 972 32 Prievidza Chrenovec
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

Poznámka spornosti zápisu:

Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100474244/2019 zo dna 19.02.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, vykonateľné 04.03.2019, právoplatné 19.03.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100637028/2019 zo dňa 14.03.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, vykonateľné 04.04.2019, právoplatné 23.04.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100861107/2019 zo dna 11.04.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 20.05.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101132074/2019 zo dňa 14.05.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 20.06.2019, vykonateľné 05.06.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101337088/2019 zo dňa 03.06.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 02.07.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101732012/2019 zo dňa 15.07.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 14.08.2019, vykonateľné 30.07.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101992170/2019 zo dňa 20.08.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 26.09.2019, vykonateľné 11.09.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 102165671/2019 zo dňa 16.09.2019 o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam, právoplatné 17.10.2019, vykonateľné 02.10.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp

bolo zriadené záložné právo záložné právo k súpisovým zložkám majetku pod por. č. 2 až por. č. 6 na
zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech veriteľa Daňový úrad Trenčín, IČO: 42499500, K dolnej stanici
22, 91133 Trenčín SR.
Predmetné hnuteľné veci (súpisové zložky majetku pod por. č. 2 až por. č. 6) boli počas reštrukturalizačného
konania, ktoré trvalo od 27.02.2020 do 26.06.2020, prevedené do vlastníctva tretích osôb na základe kúpnych
zmlúv uzatvorených dňa 22.04.2020. Daňový úrad Trenčín neudelil predchádzajúci súhlas v zmysle § 81 ods. 7
zákona č. 563/2009 Z . z. o správe daní (daňový poriadok) na právne úkony týkajúce sa predmetu záložného
práva, Úpadca ani nepožiadal správcu dane Daňový úrad Trenčín o predchádzajúci súhlas s vykonaním právnych
úkonov týkajúcich sa predmetu záložného práva. Vzhľadom k uvedenému správca považuje kúpne zmluvy
uzatvorené medzi Úpadcom a tretími osobami za neplatné. Z tohto dôvodu správca v súlade s ust. § 78 ods. 1 a
§ 80 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zverejňuje k súpisovým položkám majetku oddelenej podstaty pod por. č. 2 až por. č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6 poznámku o spornom zápise v prospech tretích osôb.

Právny titul vzniku zabezpečenej pohľadávky:
Neuhradené daňové záväzky
Zabezpečená pohľadávka:
145148,80 EUR
Zápis v zozname pohľadávok:
48/S-1 až 48/S-25
Druh zabezpečovacieho práva:
Daňové záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
Prvé až ôsme v poradí
Právny titul vzniku zabezpečenia
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100474244/2019 zo dna 19.02.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, vykonateľné
04.03.2019, právoplatné 19.03.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100637028/2019 zo dňa 14.03.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, vykonateľné
04.04.2019, právoplatné 23.04.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 100861107/2019 zo dna 11.04.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
20.05.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101132074/2019 zo dňa 14.05.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
20.06.2019, vykonateľné 05.06.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp;
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101337088/2019 zo dňa 03.06.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
02.07.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101732012/2019 zo dňa 15.07.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
14.08.2019, vykonateľné 30.07.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 101992170/2019 zo dňa 20.08.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
26.09.2019, vykonateľné 11.09.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 102165671/2019 zo dňa 16.09.2019 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam, právoplatné
17.10.2019, vykonateľné 02.10.2019, Potvrdenie o registrácii v NCRzp

K016666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Ilona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1580 / 21, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/331/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/331/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty:
JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1707, správca dlžníka: Ilona Cicková, nar.
20.04.1982, trvale bytom Fučíkova 1580/21, 972 51 Handlová, týmto podaním oznamuje v zmysle ust. § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení konkurznej podstaty.
JUDr. Juraj Macík, správca

K016667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Ilona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1580 / 21, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/331/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/331/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1707, správca dlžníka: Ilona Cicková, nar.
20.04.1982, trvale bytom Fučíkova 1580/21, 972 51 Handlová, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
Slovenská plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynská Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, ktorý si prihlásil
nasledovné pohľadávky:
·
·
·
·
·
·

pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6

vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške

1.426,40 EUR,
11,30 EUR,
4,30 EUR,
15,00 EUR,
5,00 EUR,
3,00 EUR.

JUDr. Juraj Macík, správca

K016668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru prijatým na zasadnutí dňa 15.01.2021 (zápisnica zo
zasadnutia zverejnená v OV č. 14/2021 zo dňa 22.01.2021) ponúka v 2. kole ponukového konania na predaj
majetok podliehajúci konkurzu, súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 243/2020 dňa
17.12.2020 (číslo záznamu K090431):
Predmet ponukového konania:
D. Iná majetková hodnota
Por.
súpisová
Názov / Popis
číslo
majetku v €
Ochranná známka č. 248241 registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30810787
Dátum podania prihlášky: 17.04.2018
Dátum zápisu: 21.09.2018
Číslo prihlášky: 862-2018
1
Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 35,39,41,43
1 500,00
Druh známky: obrazová
Individuálna
Číslo medzinárodného zápisu: 1417705

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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Právny stav: platná
Minimálna platnosť do: 17.04.2028
Doména www.aeolus.sk
Registrátor: Webglobe – Yegon, s.r.o., IČO: 36306444, Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava
Platná do: 13.06.2021

Deň vydania: 13.04.2021

1 500,00

Podmienky ponukového konania

1. Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Záujemca je ponukou
viazaný a ponuku nemožno odvolať. Ponuku je možné doručiť do kancelárie správcu poštou/osobne/do
elektronickej schránky správcu s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – AEOLUS
2021 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Obsah ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať označenie
záujemcu, označenie predmetu speňaženia, kúpnu cenu, vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania, podpis záujemcu. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje (email, telefón). Záujemca právnická osoba priloží k písomnej ponuke aj fotokópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra nie staršiu ako jeden mesiac. Správca si vyhradzuje právo v prípade nedostatkov
ponuky žiadať od záujemcu ich odstránenie v stanovenej lehote.
4. Záloha: Záujemca v lehote na predkladanie ponúk zloží na účet konkurzu IBAN: SK54 0900 0000
0050 2943 3996 vedený s Slovenskej sporiteľni a.s., zálohou na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu. Na ponuky, pri ktorých nebola zložená záloha v lehote sa nebude prihliadať. Zaplatená
záloha sa započítava na kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená na účet, z ktorého
bola uhradená. V prípade, že úspešný záujemca neuzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je prevod
vlastníckeho práva k predmetu speňaženia v lehote určenej správcom, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy.
5. Vyhodnotenie: Správca otvorí obálky v kancelárii v nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, ktorého sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen veriteľského výrobu. Správca vykoná vyhodnotenie do
14 dní od uplynutia lehoty na prekladanie ponúk a vyhodnotenie predloží príslušnému orgánu na
schválenie. Správca so súhlasom príslušného orgánu môže odmietnuť všetky doručené ponuky a zrušiť
ponukové konanie. Súhlas príslušného orgánu je podmienkou pre uzatvorenie scudzovacej zmluvy na
predmet speňaženia.
6. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, na ponuku ktorého sa prihliada, ak súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu s tým, že v 2. kole rozhoduje najvyššia ponuka kúpnej ceny.
Správca môže so súhlasom veriteľského výboru odmietnuť neprimerane nízku ponuku kúpnej ceny. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
7. Predmet speňažovania sa prevádza v stave ako stojí a leží. Kupujúci je povinný prevziať predmet
speňaženia, vypratať ho z miesta uloženia resp. zaevidovať zmenu v príslušnom registri do 14 dní od
uzatvorenia scudzovacej zmluvy na vlastné náklady. V opačnom prípade môže správca s Predmetom
speňaženia voľne naložiť bez zodpovednosti za prípadnú škodu.
8. Bližšie informácie: telefonicky 02/50579561, e-mailom: polomsky@polomsky.sk

K016669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horákova 438 / 10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
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:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10 v konkurznom
konaní č. k. 27OdK/251/2020 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
3/2021 dňa 07.01.2021 (K000469):
Súpisová
zložka č.:

Typ
majetku:

Popis:

Súpisová
hodnota v EUR:

1.

Hnuteľná
vec

Mobilný telefón iPhone 6s, číslo modelu: FKQK2LL/A, sériové číslo: FVMVC058GRY6, verzia
softvéru: 14.2, približný rok výroby 2015. Stav opotrebovanosti: bez viditeľných známok
poškodenia, TELEFÓN NENABÍJA

100,-

Podmienky ponukové konania:

·
·

·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 27OdK/251/2020- TOMÁŠ VILHEM
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – III.KOLO - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
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 meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena pre III. kolo ponukového konania nie je stanovená. Správca je však
oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK63 0900 0000 0051 7509 9607, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „iPhone 6s“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca bezvýhradne súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia.
12. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 50% z jeho zloženej zábezpeky v prípade ak
bude vyhodnotený ako úspešný záujemca a odmietne so správcom uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania. Výnos zo zmluvnej pokuty je príjmom všeobecnej podstaty.
13. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

·
·
·
·
·
·

Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade,
že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie so
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
tomto ponukovom konaní.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.

V Nových Zámkoch, dňa 08.04.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K016670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Filip Fogada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Hrnčiarovce -, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.12.2020, sp. zn.: 28OdK/289/2020-18 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 249/2020 dňa 29.12.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 21.12.2020“) bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Bc. Filip Fogada, nar. 03.12.1988, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce (ďalej len „Dlžník“) a do
funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
zapísaná v zozname správcov MS SR pod číslom S 1525 (ďalej len „Správca“). Správca v súlade s ustanovením
§ 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok
tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka. V
zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie 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
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 Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich
predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

V Nových Zámkoch 08.04.2021
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JUDr. Zuzana Szabóová, SKP

K016671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1990
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/295/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Marek Lakatoš, nar. 11.07.1990, trvale bytom Roľnícka 579/36,
949 05 Nitra – Dolné Krškany v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa:
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - v celkovej
prihlásenej sume 250 Eur.

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
V Nových Zámkoch dňa 08.04.2021

K016672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sisik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 614, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1966
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Ulica
Pribinova

Číslo
25

Obec
Bratislava

Prihlásená suma
6 373,53 Eur

SKP, k.s., správca dlžníka Ján Sisik

K016673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Pálovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajčská 1990/37, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1992
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

(A) VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.01.2017, sp. zn.
31K/58/2016. Za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť - Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so
sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2017 dňa
24.01.2017 pod zn. K001545.
Dňa 16.03.2017 sme zostavili súpis všeobecnej podstaty, do ktorého bola zaradená súpisová zložka majetku č. 1.
Súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 56/2017 dňa 21.03.2017 pod zn. K006312.
Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2019 dňa 06.02.2019 pod sp.
zn. K010870.
(A1) VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu pozostáva z
nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, ktorá
bola na účet správy konkurznej podstaty poukázaná dňa 02.06.2017.
Celková suma výťažku je vo výške 663,88 €.
(A2) POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
Dňa 01.02.2019 sme zostavili zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2019 dňa 06.02.2019 pod zn.
K010870. Proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nebola podaná žiadna námietka.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate je vo výške 77,04 €. Zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate tvorí prílohu č. 1 tohto rozvrhu.
(A3) ROZVRH Z ODDELENEJ PODSTATY
Zabezpečenému veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s. prináleží z rozvrhu oddelenej podstaty suma 22.600,64 €.
Znenie rozvrhu z oddelenej podstaty tvorí prílohu č. 2 tohto rozvrhu.
V zostávajúcej neuhradenej časti vo výške 15.654,84 € sa pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
(B) ROZVRHOVÁ ČASŤ
Suma určená na vyplatenie nezabezpečených veriteľov v rámci konečného rozvrhu výťažku vychádza z
nasledovného prepočtu:
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu

663,88 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

- 77,04 €

Súdny poplatok 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu zo všeobecnej podstaty

- 1,00 €

Výsledná suma na vyplatenie nezabezpečených veriteľov

585,84 €
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Z rozvrhovanej sumy 585,84 € budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne a to nasledovným spôsobom:
Por. č.
1
2

Veriteľ
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spolu

Prihlásená suma
19.311,68 €
15.654,84 €
34.966,52 €

Zistená suma
19.311,68 €
15.654,84 €
34.966,52 €

Podiel
55,229 %
44,771 %
100,000 %

K rozvrhu
323,55 €
262,29 €
585,84 €

V Nitre dňa 08.04.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K016674
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 9.6.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia
dlžníka zo dňa 16.9.2020, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu. OMV vo vlastníctve dlžníčky správca vyradil zo Súpisu
majetku nakoľko záujem o kúpu neprejavil žiaden záujemca v troch kolách ponukových konaní, v zákonom
stanovenej lehote ani oprávnená osoba, ani konkurzný veriteľ.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Miriama Kukučková, nar. 31.03.1987,
bytom Obyce 205, 951 95 Obyce
k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Miriama Kukučková, nar. 31.03.1987, bytom
Obyce 205, 951 95 Obyce vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 29OdK/184/2020, v zmysle § 167v ods.
1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 8.4.2021

K016675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/255/2020 S296, oznamuje, že 2. kolo verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 23.3.2021 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej
podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca
JUDr.Richard Schwarz , správca

K016676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/255/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.1.2021.
Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/255/2020 - neotvárať", do 27.4.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 27.4.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 27.4.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v 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 do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K016677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 168, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/291/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Csaba Mészáros, nar. 29.6.1970, bytom Ľubá 168, 943 53 Ľubá, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/291/2020 S296, oznamuje, že 2. kolo verejného ponukového konania zverejneného
v Obchodnom vestníku SR dňa 23.3.2021 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr.Richard Schwarz , správca

K016678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 168, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/291/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Csaba Mészáros, nar. 29.6.1970, bytom Ľubá 168, 943 53 Ľubá, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/291/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2021 dňa 25.2.2021.
Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 23OdK/291/2020 - neotvárať", do 27.4.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 27.4.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 27.4.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K016679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 2843/36, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/22/2021 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/22/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti:
·

·

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, nachádzajúce sa v katastrálnom území Iža,
zapísané na LV. č. 2841, parc. č.: 6459 o výmere 828 m2, orná pôda, Pozemok využívaný pre rastlinnú
výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, Pozemok je
umiestnený mimo zastavaného územia obce, podiel dlžníka ½, súpisová hodnota majetku – podielu
dlžníka : 165,60 Eur
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, nachádzajúce sa v katastrálnom území Bajč,
zapísané na LV. č. 112, parc. č.: 68/ 85, o výmere 400 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k
stavbe evidovanej na pozemku 68/ 85 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 605, Pozemok, na ktorom je
postavená bytová budova označená súpisným číslom, Pozemok je umiestnený v zastavanom území
obce, parc. č.: 68/113, o výmere 200 m2, záhrada Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v
záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné
poľnohospodárske plodiny, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6, Stavba, zapísaná na Lvč. 605, katastrálne
územie Bajč, Súpisné číslo. 117, na pac.č. 68/ 85, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 117 je
evidovaný na liste vlastníctva číslo 112, rodinný dom, Stavba postavená na zemskom povrchu,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 6500,- eur
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K016680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janičeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 55, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.12.2018, spisová značka 29OdK/121/2018-32 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Alžbeta Janičeková, narodená 03.08.1982, trvale bytom
Semerovo 55, 941 32 Semerovo. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 249/2018 dňa 31.12.2018 pod číslom K099413 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 01.01.2019.
Správca dlžníka oznamuje, že dňa 08.04.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa po
základnej prihlasovacej lehote. Nezabezpečená prihláška pohľadávky veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dlžníka nasledovne:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. , sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 598
Výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: 10.210,90 Eur
V Nitre, dňa 08.04.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K016681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/105/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Aneta Ponesz správca dlžníka Ladislav Kiss, nar. 18.11.1970, bytom Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ladislav Kiss – ELDER, s miestom podnikania
Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 33 942 064 , Slovenská republika
oznamuje, že dňa 30.01.2021 bol vyhotovený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty , následne
zverejnený v Obchodnom vestníku. Správca uspokojil veriteľov v zmysle konečného rozvrhu výťažku .Správca
týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Kiss, nar.
18.11.1970, bytom Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ladislav
Kiss – ELDER, s miestom podnikania Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 33 942 064 , Slovenská republika v
zmysle § 167v ods.1 ZKR končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka
zrušuje.

Ing. Aneta Ponesz, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Panáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ., 95501 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/31/2021 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Gabriela Panáková, nar. 30.12.1981, bytom 955 01 Topoľčany,
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 1 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. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Insolvencia, k. s., správca

K016683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Košán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovský Hrádok 57, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/212/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/212/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu: Ľudovít Košán, nar. 23.03.1989, bytom Tekovský Hrádok č. 57,
sp. zn.: 27OdK/212/2020 v súlade s ustanovením § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje vylúčenie súpisovej zložky č. 1, ktorá bola zverejnená v súpise
majetku všeobecnej podstaty v OV č. 219/2020 zo dňa 12.11.2020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku: V súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR súpisové zložky prestali podliehať
konkurzu.

V Nitre, dňa 08.04.2021

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

K016684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICAL METAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A. Hlinku 41 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 070
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal o
pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca úpadcu: MEDICAL METAL, s.r.o., so sídlom Nitra, Trieda Andreja Hlinku č.41, IČO:
36 561 070, dňa 7.4.2021 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Peter Vavrek, 082 12 Chmeľovec 37, IČO: 43 407 421 v celkovej výške: 4.813,- EUR.

V Nových Zámkoch, dňa 8.4.2021
Mgr. Erik Štorek, Správca

K016685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gužalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1983
Obchodné meno správcu:
Správca - Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/194/2020 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/194/2020
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Iné zverejnenie

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu Eva Gužalová, nar. 28.04.1983, bytom Čajkovského 420/9, 949 01
Nitra, v súlade s ustanovením § 167o ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že ku dňu vyhlásenia
konkurzu úpadca disponuje majetkom, ku ktorému si v zozname majetku uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia
(10.000 EUR).
Ide o rodinný dom v obci Dolný Vinodol súpisného čísla 250, obec Vinodol, okres Nitra, zapísaný na LV č.910
spolu s pozemkom parc. čísla 304 zast. plocha a nádvorie o výmere 58 m2 (podiel úpadcu 1/1) a dva pozemky
zapísané na LV č.862 pre okres Nitra, obec Vinodol, k. ú. Dolný Vinodol parc. č. 307 zast. plocha a nádvorie
o výmere 1191 m2 (podiel úpadcu 3/16) a parc. č. 308 záhrada o výmere 592 m2 (podiel úpadcu 3/16). Podľa
fotografií predložených úpadcom, ide o starý rodinný dom, ktorý je dosť značne popraskaný na vonkajších
obvodových múroch. Podľa informácií z realitnej kancelárie by hodnota týchto nehnuteľností, pri ktorých si úpadca
uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, mohla dosiahnuť sumu 8.900,00 EUR. Uvedená hodnota nedosahuje
ani výšku nespostihnuteľnej hodnoty obydlia, nepokryje prípadnú odmenu správcu zo speňaženia a nevytvára
žiadny priestor na aspoň čiastočné uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov.
Podľa § 167o ods. 2 prvej vety ZoKR, Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov.
Podľa § 167 ods. 2 druhej a tretej vety ZoKR, 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 určil hodnotu nehnuteľností odhadom na 8.900,00 EUR a má za to, že predmetné nehnuteľnosti úpadcu
nepodliehajú konkurzu.
S prihliadnutím na ustanovenie § 167 ods. 2 druhej vety ZoKR, správca vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok
na prípadné uplatnenie práva – predloženie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu a zloženia preddavku
na úhradu odmeny notára súvisiacu s overením priebehu dražby do 30 dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 231942020
Do poznámky uviesť: preddavok odmena notára
Výška preddavku: 350,00 EUR
Poučenie:
Predloženie znaleckého posudku a zaplatenie preddavku na úhradu odmeny notára správcovi bez ďalšieho
neznamená, že bude možné nehnuteľnosti úpadcu v konkurze aj speňažiť a v prípade ich nespeňaženia veriteľ
znáša aj náklady speňaženia.
Insolvencia, k. s., správca

K016686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zsuzsanna Szeiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1836/51, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
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Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27Ods/2/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Ods/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod.
a od 13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk
Ing. Mária Budniková, správca

K016687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zsuzsanna Szeiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1836/51, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27Ods/2/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Ods/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková- správca konkurznej podstaty dlžníka PhDr. Zsuzsanna Szeiner, nar.30.05.1983, bytom
Kolárovo. Mierová č. 1836/51, podnikajúci pod obchodným menom PhDr. Zsuzsanna Szeiner – HUMANOID
ROBOTICS INNOVATION CONSULTING, s miestom podnikania Kolárovo. Mierová, č. 1836/51, IČO 47 510 048,
zastúpeného v konaní advokátom určeným Centrom právnej pomoci JUDr. Tatiana Timoranská, vykonávajúca
advokáciu prostredníctvom spoločnosti Advokátska kancelária Timoranská & Štofková, s.r.o. so sídlom Nové
Zámky, Pribinova č. 9, IČO 36813401 v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení / ďalej len ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
na popretie pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249 4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný 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

120

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

K016688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 266, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/176/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Valentína Danková, nar. 10.8.1990,
bytom 935 03 Bátovce 266, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/176/2020 (ďalej aj
"dlžník").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 23OdK/176/2020, spisová značka správcu 23OdK/176/2020 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Valentína Danková, nar. 10.8.1990, bytom 935 03
Bátovce 26, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/176/2020 v súlade s § 167n
ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii prvé kolo dražby nehnuteľného majetku
zapísaného v súpise konkurznej podstaty dlžníka (ďalej aj „predmet dražby“). Súpis konkurznej podstaty bol
zverejnený v OV SR č. 179/2020 dňa 17.9.2020.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice
Dátum konania dražby: 21.5.2021
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o prvú dražbu.
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Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozef Ďuriš č.
15/2021 zo dňa 6.4.2021, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 14.250.- eur.

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

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 683
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 463
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 322
Obec: Bátovce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bátovce

SR

Číslo LV: 2829
Parcelné číslo reg. C: 464
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2

Typ
Popis
Obec: Bátovce

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bátovce

číslo:

-

Číslo LV: 2829
Súpisné
Parcelné

číslo

číslo:
reg.

C:
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/2

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta@slavkovska.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.

Najnižšie podanie: 14.250.- eur.
Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet konkurznej podstaty
dlžníka č. SK39 1111 0000 0016 3662 9001, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Valentína Danková dražba Rodinný dom, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa
20.5.2021. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr
dňa 20.5.2021. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 6.5.2021.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na účet konkurznej podstaty dlžníka č. SK39 1111 0000 0016 3662 9001, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Valentína
Danková dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na účet konkurznej
podstaty dlžníka pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 10.5.2021 o 13.00 hod. a dňa 14.5.2021 o 13.00 hod.(tel. č: 0911
733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
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e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

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

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

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

V Leviciach dňa 8.4.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K016689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Biacsko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 374, 947 01 Martovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/1/2021 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/1/2021
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

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Csaba Biacsko, nar. 30.05.1967, bytom: 947 01
Martovce 374, podnikajúci pod obchodným menom: Csaba Biacsko, s miestom podnikania: 947 01
Martovce 374, IČO: 50 585 797, sp. zn. 30OdK/1/2021, počas svojej funkcie správcu zistil v súlade s 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 vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle §-u 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 08.04.2021
Mgr. Peter Páll, správca

K016690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Dimitrovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rubáň 131, 941 36 Rubáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1958
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/10/2021 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu Božena Dimitrovova, nar. 07.08.1958, bytom 941 36 Rubáň 131,
zverejňuje v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, súpis majetku všeobecnej podstaty.
Pozemky
Číslo
zložky
1.
2.
3.

Druh
pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

LV
2934
2934
2079

Parcela
Registra
„E“ – 5865/1
„E“– 5885/2
„E“ – 5851/2

Výmera
v m2
267
218
616

Podiel
2/35
2/35
2/70

Katastrálne
územie
Bošáca
Modrany
Modrany

Súpisová
hodnota
75
60
90
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Vozidlo
Číslo
zložky
4.

Značka

Evidenčné číslo

V premávke

VIN

Počet km

Súpisová hodnota

Rover 200 RF

NZ 486CL

27.11.2006

SARRFHNPMXD333714

neznámy

100

V Nitre, dňa 01.04.2021

Insolvencia, k. s, správca

K016691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cifra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/213/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/213/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Cifra nar.22.10.1972, bytom Kamenica nad
Hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom, v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznámením
v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 08.04.2021

JUDr.Peter Bojda

K016692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Löw
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešany 81, 956 06 Orešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/3/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/3/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica so zástupcom veriteľov
Označenie úpadcu: František Löw nar.24.07.1960, bytom 956 06 Orešany 81
Označenie správcu: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, Nitra – Dražovce
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Spisová značka správcu: 27K/3/2020S1828
Miesto konania: Fraňa Mojtu 43, Nitra,

Čas konania: 15.03.2021 o 11:00 hod.

Predseda schôdze a zapisovateľ: JUDr.Peter Bojda, správca úpadcu
Zoznam prítomných veriteľov:
Ing.Katarína Kovalčík poverená na zastupovanie veriteľa Slovenská republika – Okresný úrad Nitra so sídlom
Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra
Zástupca veriteľov rozhodol o nasledovných skutočnostiach:
Súhlasím s návrhom správcu JUDr.Petra Bojdu na ukončenie konkurzu z dôvodu nemajetnosti úpadcu.

V Nitre, dňa 15.03.2021

Slovenská republika – Okresný úrad Nitra
Ing.Katarína Kovalčík

K016693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turanská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1960
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/403/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/403/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
Mesto Martin
Mesto Martin
Mesto Martin
Mesto Martin
Mesto Martin
Mesto Martin

Ulica
Námestie S. H. Vajanského
Námestie S. H. Vajanského
Námestie S. H. Vajanského
Námestie S. H. Vajanského
Námestie S. H. Vajanského
Námestie S. H. Vajanského

Číslo
1
1
1
1
1
1

Obec
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin

Prihlásená suma
25,00 Eur
25,00 Eur
25,07 Eur
26,20 Eur
26,20 Eur
26,20 Eur

SKP, k.s., správca dlžníka Alena Turanská

K016694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Emila Janotku 16/2, 032 42 Pribylina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
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Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/5/2021 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Berkiová, nar.15.04.1942, trvale bytom
Ulica Emila Janotku 16/2, 032 42 Pribylina týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR) oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1
ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zuzana Berkiová, nar.15.04.1942, trvale bytom Ulica Emila
Janotku 16/2, 032 42 Pribylina sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 04.12.2020, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj na základe vlastných zistení
a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku oddelenej podstaty
nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zuzana Berkiová,
nar.15.04.1942, trvale bytom Ulica Emila Janotku 16/2, 032 42 Pribylina v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD.,správca

K016695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
O.Plachého 5235/54, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/8/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:

por.č.
1

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
KIA C'eed

stav
EČ: MT659DO, r.v. 2008, VIN: U5YFF23128L005234

súp. hodnota
2 000,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K016696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
O.Plachého 5235/54, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/8/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 13.04.2021

10OdK/8/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
dlžníka Michal Kapusta, nar. 20.10.1985, trvale bytom O. Plachého 5235/54, 036 01 Martin - Priekopa,
podnikajúceho pod obchodným menom Michal Kapusta, s miestom podnikania: O. Plachého 5235/54, 036
01 Martin, IČO: 44 752 610, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za
najvyššie ponúknutú cenu:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
1
KIA C'eed

stav
EČ: MT659DO, r.v. 2008, VIN: U5YFF23128L005234, stav km: 140.730 km

súp. hodnota
2 000,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAKapusta - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 20101985. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;
Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: sustekova.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0917 343 714.
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JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K016697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kytas Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 03861, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/178/2018 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/178/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Miroslav Kytas, nar. 09.09.1974, bytom 038 01 Vrútky, toho času
s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúcu pod obchodným menom: Miroslav Kytas, s miestom
podnikania: Radlinského 13, 038 61 Vrútky, IČO: 41 530 683, korešpondenčná adresa: Radlinského 13, 038 61
Vrútky, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje II. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu.
I.

Predmet ponukového konania :

1. Predmetom ponukového konania sú hnuteľných vecí, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 222/2018 zo dňa 19.11.2018 pod zn. K088566 pod položkami por. č. 9 až 12
2. Predmetom ponukového konania sú jednotlivé hnuteľné veci (zbrane).
Uvedené strelné zbrane sa zaraďujú ako zbrane kategórie C, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti a
evidenčnej povinnosti. Zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ platného zbrojného
preukazu.
II. Podmienky ponukového konania :

1. Účastníci ponukového konania doručia svoje záväzné písomné ponuky v zalepenej obálke s viditeľným
označením „PONUKOVÉ KONANIE KYTAS–NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, a to
v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia Ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých
ponúk, Správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky
tohto istého záujemcu sa neprihliada. Úspešný bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu na jednotlivé súpisové položky.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
o identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho
preukazu a pri právnických osobách výpis z príslušného registra,
o kontaktné údaje,
o označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka,
o označenie príslušnej súpisovej položky,
o výšku ponúkanej ceny,
o dátum a podpis účastníka,
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o fotokópiu platného zbrojného preukazu príp. zbrojnej licencie
4. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to v lehote na
predkladanie ponúk na číslo účtu IBAN: SK91 1100 0000 0029 4806 2539, pozn. Ponuka Kytas.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu,
rozhodne žreb správcu.
7. Záujemcovia podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
dkkonkurzy@gmail.com
V Dolnom Kubíne, dňa 08.04.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K016698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Saja Cargo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 063 774
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/6/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu Saja Cargo s.r.o.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: Saja Cargo s.r.o., so
sídlom Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina, IČO: 50 063 774 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 03.05.2021 o 10:30
hod. v sídle kancelárie Správcu pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina.
Prezentácia veriteľov sa začne o 10:15 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej schôdzi veriteľov sú
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povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·
·

·

·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Žiline, dňa 08.04.2021
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K016699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4322 / 48, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/28/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/28/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca Dušan Pecha, nar. 06.01.1986, trvale bytom Hlboké 4322/48, 031 01 Liptovský
Mikuláš, do 22.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Pecha, s miestom podnikania Hlboké
4322/48, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 361 619 (ďalej len ako „Dlžník“), týmto aktualizuje súpis majetku
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 119/2020 dňa 23.06.2020 por. č.
K049030, a to výšku a súpisovú hodnotu majetku:
Popis: Peňažné prostriedky na bankovom účte manželky dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu – Erika Pechová,
dát. nar. 28.09.1986, trvale bytom Hlboké 4322/48, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica; IBAN: SK78 5600 0000
0081 9501 4002; Vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951; Mena: Eur;
Výška pohľadávky: 982,20 Eur (pôvodne 1 252,20 Eur);
Súpisová hodnota majetku: 982,20 Eur (pôvodne 1 252,20 Eur);
Dôvod aktualizácie: Správca v súlade s ust. § 167q ods. 1 ZKR mimosúdne vymohol časť peňažnej pohľadávky
vo výške 270,- Eur.
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K016700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1960
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/51/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/51/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Pavol Smolka, nar. 15.02.1960, trvale bytom mesto Čadca, 022 01
Čadca, do 26.03.2015 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Smolka, s miestom podnikania 022 01 Čadca
(do 25.01.2007 s miestom podnikania Oščadnica 9, 023 01 Oščadnica, do 25.10.2005 s miestom podnikania
Chalupkova 156/17, 022 01 Čadca), IČO: 37 209 841, korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny,
Kukučínova 4, 022 01 Čadca, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku
tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 63/2021 zo dňa 01.04.2021 pod zn. K015447, pod položkami por. č. 1. až 17
2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, odpredaj jednotlivých položiek je vylúčený.
Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania doručia svoje záväzné písomné ponuky v zalepenej obálke s viditeľným
označením „PONUKOVÉ KONANIE SMOLKA VP–NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, a to
v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia Ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých
ponúk, Správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky
tohto istého záujemcu sa neprihliada. Úspešný bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho
preukazu a pri právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka,
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
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4. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to v lehote na
predkladanie ponúk na číslo účtu IBAN: SK91 1100 0000 0029 4806 2539, pozn. Ponuka Smolka vp.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú výšku kúpnej
ceny rozhodne žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: dkkonkurzy@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu
záujemcovia získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Dolnom Kubíne, 08.04.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K016701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1960
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/51/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/51/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Pavol Smolka, nar. 15.02.1960, trvale bytom mesto Čadca, 022 01
Čadca, do 26.03.2015 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Smolka, s miestom podnikania 022 01 Čadca
(do 25.01.2007 s miestom podnikania Oščadnica 9, 023 01 Oščadnica, do 25.10.2005 s miestom podnikania
Chalupkova 156/17, 022 01 Čadca), IČO: 37 209 841, korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny,
Kukučínova 4, 022 01 Čadca, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku
tvoriaceho oddelenú konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 63/2021 zo dňa 01.04.2021 pod zn. K015446 pod položkami por. č. 1. až 3
2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, odpredaj jednotlivých položiek je vylúčený.

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania doručia svoje záväzné písomné ponuky v zalepenej obálke s viditeľným
označením „PONUKOVÉ KONANIE SMOLKA–NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, a to
v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia Ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých
ponúk, Správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky
tohto istého záujemcu sa neprihliada. Úspešný bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho
preukazu a pri právnických osobách výpis z príslušného registra,
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- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
4. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to v lehote na
predkladanie ponúk na číslo účtu IBAN: SK91 1100 0000 0029 4806 2539, pozn. Ponuka Smolka.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú výšku kúpnej
ceny, rozhodne žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: dkkonkurzy@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu
záujemcovia získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Dolnom Kubíne, 08.04.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K016702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senko Metod
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 1189/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1989
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/161/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/161/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca konkurznej podstaty Dlžníka Metod Senko, nar. 02.01.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Borová 43, 010 07 Žilina, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu.
I.

Predmet ponukového konania :
1.Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 64/2021 zo dňa 06.04.2021 pod zn. K015609, pod položkami por. č. 1. až 28
2.Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, odpredaj jednotlivých položiek je vylúčený.

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania doručia svoje záväzné písomné ponuky v zalepenej obálke s viditeľným
označením „PONUKOVÉ KONANIE SENKO–NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, a to
v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia Ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých
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ponúk, Správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky
tohto istého záujemcu sa neprihliada. Úspešný bude ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho
preukazu a pri právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
4. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to v lehote na
predkladanie ponúk na číslo účtu IBAN: SK91 1100 0000 0029 4806 2539, pozn. Ponuka Senko.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu,
rozhodne žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: dkkonkurzy@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu
záujemcovia získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Dolnom Kubíne, 08.04.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K016703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cuper Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Moyzesa 55 / 85, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/106/2020 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 9OdK/106/2020
na majetok dlžníka: Ing. Maroš Cuper, nar. 19.01.1964, A. Moyzesa 55/85, 038 43 Kláštor pod Znievom,
oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.

V Žiline 08.04.2021
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca
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K016704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pagáč Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1963
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/374/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/374/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto opravuje chyby v písaní pri v súpise majetku dlžníka, zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 63/2020, dňa 31. 03. 2020.
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parcela registra "E", s parcelným číslom 6387, o výmere 4468 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2,02
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6358, o výmere 3332 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,51
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6364, o výmere 5297 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,4
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/11, o výmere 318 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,03
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/19, o výmere 143 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,01
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1549/3, o výmere 557 m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúca sa v
okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
0,25
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/14, o výmere 342 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,15
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/30, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6352/2, o výmere 6178 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,8
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 988/3, o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/86, o výmere 110 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1548/2, o výmere 195 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/15, o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/25, o výmere 45 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,02
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/37, o výmere 544 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,24
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/55, o výmere 819 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,37
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

137

Obchodný vestník 69/2021

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/127, o výmere 137 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/41, o výmere 279 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2440/1, o výmere 38 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/23, o výmere 4729 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/108, o výmere 71 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,03
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/21, o výmere 113 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6351, o výmere 1050 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,47
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6359, o výmere 4003 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,81
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/114, o výmere 170 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/33, o výmere 464 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,21
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/132, o výmere 183 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,08
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/45, o výmere 523 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,23
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4485/20, o výmere 541 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,24
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6374, o výmere 1097 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,49
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2679/5, o výmere 214 m2, druh pozemku lesný pozemok,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,09
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/59, o výmere 98 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 233/8, o výmere 113 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/42, o výmere 222 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,1
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6385, o výmere 2293 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,04
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/21, o výmere 200 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,09
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/53, o výmere 267 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/38, o výmere 303 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,13
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/144, o výmere 199 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/57, o výmere 199 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
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parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/125, o výmere 302 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,13
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/99, o výmere 13 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/46, o výmere 491 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,22
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6384/12, o výmere 89060 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 40,4
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/11, o výmere 151 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,01
Ondrášová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/69, o výmere 4 m2, druh pozemku ostatná plocha ,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/72, o výmere 115 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2473/24, o výmere 50 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2274/4, o výmere 10 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/112, o výmere 147 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/20, o výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,01
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6377, o výmere 1098 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,49
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/14, o výmere 108 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/38, o výmere 937 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,42
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/65, o výmere 611 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,27
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6387, o výmere 1780 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovček, katastrálnom území Bobrovček, zapísaná na liste vlastníctva
0,8
číslo 585, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/17, o výmere 104 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 969/1, o výmere 34 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 2698, o výmere 4988 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/91, o výmere 112 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2427/2, o výmere 8551 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 3,87
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590/5, o výmere 11 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1549/4, o výmere 25 m2, druh pozemku záhrady, nachádzajúca sa v
okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1912, o výmere 658 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,29
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nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,29
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/100, o výmere 114 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/80, o výmere 233 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,1
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/106, o výmere 191 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,08
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6393, o výmere 2587 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,17
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/77, o výmere 76 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,03
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4438/1, o výmere 201 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa
v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
0,09
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6389, o výmere 1464 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,66
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 966/4, o výmere 252 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,03
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/74, o výmere 28 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2391/19, o výmere 1 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6309, o výmere 180 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,08
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/51, o výmere 801 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,36
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/96, o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2435/1, o výmere 38 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/50, o výmere 670 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,3
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/101, o výmere 4187 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,52
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 2397/2, o výmere 111380 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 50,31
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6373/1, o výmere 1328 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Pavlova Ves, katastrálnom území Karlova Ves, zapísaná na 0,6
liste vlastníctva číslo 400, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/101, o výmere 79 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6412, o výmere 16575 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 7,51
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/10, o výmere 433 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,19
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6418, o výmere 4830 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,19
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/115, o výmere 223 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,1
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/2, o výmere 56 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v
okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, zapísaná na liste 0,01
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okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/60, o výmere 3924 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,49
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5673, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 1559/2, o výmere 194 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,02
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/29, o výmere 212 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1559/14, o výmere 406 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,05
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2615/2, o výmere 30 m2, druh pozemku tzastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/78, o výmere 188 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,08
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 966/8, o výmere 10 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2547/2, o výmere 58 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,02
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/121, o výmere 219 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/32, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6355/22, o výmere 69 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2479/2, o výmere 3278 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 1,48
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6376/1, o výmere 1218 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,55
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/24, o výmere 16 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3622/1, o výmere 257 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,11
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/66, o výmere 245 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,11
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6398, o výmere 1511 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,68
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/105, o výmere 243 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,11
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/103, o výmere 120 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/11, o výmere 733 m2, druh pozemku trvalý trávny porast,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,09
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/10, o výmere 26 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1011/48, o výmere 36 m2, druh pozemku zastavná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/24, o výmere 193 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,08
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6350, o výmere 1841 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
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parcela registra "E", s parcelným číslom 6350, o výmere 1841 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,83
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/7, o výmere 160 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 952, o výmere 122 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6356/1, o výmere 47 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,02
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/56, o výmere 1007 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,45
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1946/8, o výmere 6 m2, druh pozemku ostatné plochy, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/118, o výmere 170 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/109, o výmere 200 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,09
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/12, o výmere 66 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/17, o výmere 10 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/58, o výmere 107 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/45, o výmere 604 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,27
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/6, o výmere 235 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová 0,03
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/52, o výmere 801 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,36
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/52, o výmere 568 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,25
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2419, o výmere 41690 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 18,91
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/65, o výmere 173 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2381/77, o výmere 234 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,1
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/22, o výmere 69 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6390, o výmere 3890 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,76
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/35, o výmere 768 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/27, o výmere 357 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,16
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/46, o výmere 589 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/143, o výmere 198 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,08
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/70, o výmere 347m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
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parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/70, o výmere 347m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,15
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2679/9, o výmere 945 m2, druh pozemku lesný pozemok,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,42
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 539, o výmere 40 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 3062, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/32, o výmere 434 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,19
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/22, o výmere 172 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,07
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/48, o výmere 318 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/8, o výmere 12 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/103, o výmere 505 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,06
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6375, o výmere 3163 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,43
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6310, o výmere 3819 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,73
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6378, o výmere 3469 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,57
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6009, o výmere 9801 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 4,45
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/61, o výmere 319 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590/2, o výmere 26528 m2, druh pozemku lesný pozemok,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 3,31
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5634, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 2779, o výmere 4017 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,82
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6383/2, o výmere 6745 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 3,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/41, o výmere 589 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/87, o výmere 77 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/40, o výmere 589 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2432, o výmere 68 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/159, o výmere 275 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,03
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6394, o výmere 1467 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,66
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6393, o výmere 1113 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovček, katastrálnom území Bobrovček, zapísaná na liste vlastníctva
0,5
číslo 585, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/49, o výmere 318 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
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vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3860, o výmere 2285 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4438/2, o výmere 5087 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2746, o výmere 270 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1911, o výmere 3906 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/124, o výmere 28 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/63, o výmere 173 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/44, o výmere 590 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2440/2, o výmere 42 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6411, o výmere 307737 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/58, o výmere 134 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/12, o výmere 35 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/20, o výmere 54 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/11, o výmere 181 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 5482, o výmere 21673 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/10, o výmere 192 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 453/1, o výmere 149 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6372, o výmere 3 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca sa
v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1910/1, o výmere 939 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/13, o výmere 171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/32, o výmere 192 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/17, o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/13, o výmere 288 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/71, o výmere 394 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
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parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/56, o výmere 162 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6384/11, o výmere 4994 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1548/1, o výmere 1126 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,51
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/79, o výmere 114 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/702, o výmere 27 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/49, o výmere 905 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,41
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/28, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/68, o výmere 94 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/284, o výmere 68 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/15, o výmere 2012 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,25
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/26, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6370, o výmere 1875 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,85
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/9, o výmere 453 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,05
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/16, o výmere 220 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,09
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/79, o výmere 92 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/85, o výmere 81 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2382/3, o výmere 4 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6392, o výmere 2209 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 233/6, o výmere 154 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/93, o výmere 138 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/60, o výmere 6165 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,78
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6363, o výmere 12158 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 5,51
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1529/2, o výmere 155 m2, druh pozemku trvalé trávnaté
porasty,nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,01
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/23, o výmere 158 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
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nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3423, o výmere 3240 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,46
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1559/152, o výmere 119 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/64, o výmere 684 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,31
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/71, o výmere 567 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,25
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/57, o výmere 221 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,1
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6374, o výmere 4179 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Pavlova Ves, katastrálnom území Karlova Ves, zapísaná na liste vlastníctva 1,9
číslo 400, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/15, o výmere 367 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,16
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1011/4, o výmere 1231 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,15
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/25, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2574/2, o výmere 38 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/94, o výmere 202 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/44, o výmere 560 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,25
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/31, o výmere 134 m2, druh pozemku ostatné plochy a nádvoria,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/133, o výmere 226 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,1
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/34, o výmere 570 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,25
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/17, o výmere 3498 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie,nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,43
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590, o výmere 5270 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,39
vlastníctva číslo 3008, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/53, o výmere 859 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,3
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/18, o výmere 1895 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,23
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2382/2, o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6379, o výmere 20649 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 9,36
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/102, o výmere 920 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,11
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/136, o výmere 209 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,09
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2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4090, o výmere 14489 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 6,57
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/22, o výmere 240 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,1
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/44, o výmere 380 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,17
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/147, o výmere 81 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,03
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/122, o výmere 140 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/19, o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2451/4, o výmere 34 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1910/2, o výmere 43599 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 19,78
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/24, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3621/11, o výmere 4620 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2,09
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/21, o výmere 6 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/19, o výmere 576 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,07
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590/1, o výmere 22705 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 2,83
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 5481, o výmere 14478 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 6,56
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6396, o výmere 1178 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,53
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/9, o výmere 78 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/74, o výmere 277 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/20, o výmere 225 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,1
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/28, o výmere 995 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,45
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/15, o výmere 73 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6383/1, o výmere 3731 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,69
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1011/46, o výmere 362 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,04
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2445/2, o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
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parcela registra "E", s parcelným číslom 6395, o výmere 3131 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,42
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6421, o výmere 59672 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 27,07
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/12, o výmere 5 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nnachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,01
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/48, o výmere 1078 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,48
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/62, o výmere 21 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/26, o výmere 411 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,18
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/6, o výmere 107 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6376/2, o výmere 9044 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 4,1
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2391/17, o výmere 69 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/45, o výmere 589 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/66, o výmere 56 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/107, o výmere 179 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,08
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/12, o výmere 276 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,12
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/77, o výmere 4 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/47, o výmere 391 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,17
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/134, o výmere 114 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,05
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/62, o výmere 556 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,25
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2396, o výmere 14290 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 6,48
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/5, o výmere 99 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/20, o výmere 677 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,08
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/16, o výmere 445 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,2
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/110, o výmere 214 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 764/5, o výmere 81059 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, zapísaná na 10,12
liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 4064/2, o výmere 5 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v
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parcela registra "E", s parcelným číslom 4064/2, o výmere 5 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa v
okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/28, o výmere 133 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/128, o výmere 122 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,05
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/36, o výmere 374 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,16
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/15, o výmere 240 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,1
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/112, o výmere 1570 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,19
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5673, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 1913/2, o výmere 25787 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 11,7
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/75, o výmere 47 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1559/102, o výmere 106 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/59, o výmere 414 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,18
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6352/1, o výmere 10 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,01
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/59, o výmere 122 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1011/49, o výmere 23 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/146, o výmere 99 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,04
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4485/10, o výmere 125714 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 57,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2699, o výmere 2340 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2679/7, o výmere 1668 m2, druh pozemku lesný pozemok,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,75
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/54, o výmere 273 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/102, o výmere 107 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/40, o výmere 327 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 966/7, o výmere 2155 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,26
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/14, o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 988/1, o výmere 518 m2, druh pozemku zastavná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,06
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6388, o výmere 7668 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3,47
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sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3,47
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6362, o výmere 861 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,39
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/81, o výmere 61 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,02
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2429/14, o výmere 32 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1009/4, o výmere 1156 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,14
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2435/2, o výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3701, o výmere 2317 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/13, o výmere 525 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,23
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/14, o výmere 153 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/61, o výmere 19 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/34, o výmere 772 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,35
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/36, o výmere 812 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,36
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/137, o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,01
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "e", s parcelným číslom 1574/25, o výmere 779 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, zapísaná na 0,09
liste vlastníctva číslo 5587, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6419, o výmere 33021 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 14,98
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 969/2, o výmere 10 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6365, o výmere 860 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,39
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/117, o výmere 163 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,07
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 854/2, o výmere 1563 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,19
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5635, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/60, o výmere 398 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,18
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6356/2, o výmere 2954 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/43, o výmere 590 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4135, o výmere 52747 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúca sa
v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
23,93
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/23, o výmere 329 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6367, o výmere 1664 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,75
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sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/33, o výmere 732 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2745, o výmere 1968 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2274/5, o výmere 3 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/9, o výmere 748 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/25, o výmere 149 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/8, o výmere 56 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/25, o výmere 161 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/37, o výmere 840 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/26, o výmere 636 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1559/151, o výmere 791 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6427, o výmere 145256 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/161, o výmere 585 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5673, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/30, o výmere 226 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6424, o výmere 4737 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590/3, o výmere 404 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/16, o výmere 347 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/111, o výmere 148 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/140, o výmere 171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6380/1, o výmere 4319 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/47, o výmere 713 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/98, o výmere 18 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6308, o výmere 3149 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/113, o výmere 82 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 969/4, o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

0,75

0,34

0,89

0,01

0,33

0,06

0,02

0,07

0,38

0,28

0,09

65,9

0,07

0,1

2,14

0,05

0,04

0,06

0,07

1,95

0,32

0,01

1,42

0,03

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 69/2021
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

parcela registra "C", s parcelným číslom 969/4, o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/58, o výmere 533 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/18, o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2276/2, o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/11, o výmere 578 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1548/3, o výmere 563 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/29, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6386, o výmere 570 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6415, o výmere 262898 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/39, o výmere 579 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3905/2, o výmere 208 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/89, o výmere 112 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/73, o výmere 198 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/88, o výmere 146 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/51, o výmere 743 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 969/5, o výmere 13 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6417/100, o výmere 86601 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/97, o výmere 12 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/14, o výmere 343 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/123, o výmere 198 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2391/13, o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6355/21, o výmere 482 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1913/1, o výmere 43 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/126, o výmere 172 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste
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vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2433, o výmere 34 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/83, o výmere 45 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/30, o výmere 372 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,16
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/8, o výmere 609 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,07
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/75, o výmere 136 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/84, o výmere 116 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,05
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1548/4, o výmere 546 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,24
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/64, o výmere 48 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/116, o výmere 151 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/13, o výmere 5864 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 2,66
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 4091, o výmere 3712 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 1,68
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6361, o výmere 6261 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2,84
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/76, o výmere 155 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,07
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/7, o výmere 15 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,01
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/82, o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,01
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/7, o výmere 100 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2391/12, o výmere 278 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/120, o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,05
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 854/1, o výmere 924 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, zapísaná na 0,11
liste vlastníctva číslo 5635, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6420, o výmere 240966 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 109,32
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/73, o výmere 329 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2969, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2397/1, o výmere 227298 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 103,12
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/10, o výmere 220 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,02
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/8, o výmere 453 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
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parcela registra "C", s parcelným číslom 965/8, o výmere 453 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová 0,05
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/87, o výmere 105 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/31, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6368, o výmere 918 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,41
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/95, o výmere 105 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 3621/12, o výmere 74615 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 33,85
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1777/4, o výmere 163 m2, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,07
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2452, o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,02
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/31, o výmere 452 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,2
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 967/16, o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 4165, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/54, o výmere 841 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,38
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/83, o výmere 100 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,04
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/69, o výmere 73m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,03
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/43, o výmere 191 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,08
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/27, o výmere 761 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,34
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 358/9, o výmere 514 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
naádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,06
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/104, o výmere 76 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,03
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/23, o výmere 211 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,02
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 1574/22, o výmere 319 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,03
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 969/3, o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,01
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/158, o výmere 208 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,02
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5673, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "E", s parcelným číslom 6366, o výmere 6942 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3,14
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6391, o výmere 590 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,26
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/39, o výmere 320 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
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nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,14
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/86, o výmere 98 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6397, o výmere 3025 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1,37
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6008, o výmere 1704 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,77
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 2376/2, o výmere 372 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,16
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2489/12, o výmere 24 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,01
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2391/10, o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,05
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/10, o výmere 238 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,03
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/56, o výmere 870 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,39
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/129, o výmere 206 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,09
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6380/2, o výmere 87 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca
sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 0,03
2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1011/55, o výmere 165 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,02
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5666, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 965/12, o výmere 105 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,01
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5632, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2338/35, o výmere 342 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,15
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 987/13, o výmere 2520 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,31
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/33, o výmere 154 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6425, o výmere 8282364 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 3757,57
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1590/4, o výmere 266 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská Ondrašová, 0,03
zapísaná na liste vlastníctva číslo 5633, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 360/166, o výmere 207 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,02
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5743, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
parcela registra "C", s parcelným číslom 2337/26, o výmere 139 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,06
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 1776/42, o výmere 589 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,26
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/61, o výmere 95 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná 0,04
na liste vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "C", s parcelným číslom 953/160, o výmere 2420 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
0,3
Ondrašová, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5673, v spoluvlastníckom podiele dlžníka
308330800/740433519360
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parcela registra "C", s parcelným číslom 2383/66, o výmere 104 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,04
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6373/2, o výmere 596 m2, druh pozemku ostatná plocha,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Pavlova Ves, katastrálnom území Karlova Ves, zapísaná na 0,27
liste vlastníctva číslo 400, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 1435, o výmere 138 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Bobrovec, katastrálnom území Bobrovec, zapísaná na liste 0,06
vlastníctva číslo 2850, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 400/264501
parcela registra "E", s parcelným číslom 6427, o výmere 8.221 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúca sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Jalovec, katastrálnom území Jalovec, zapísaná na LV č. 385, 12,43
v spoluvlastníckom podiele dlžníka vo výške 400/264501

K016705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pagáč Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1963
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/374/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/374/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto opravuje chyby v písaní v ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 223/2020, zo
dňa 19. 11. 2020 v predmete ponukového konania nasledovne:
okres
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K016706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hanzel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 250, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/14/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/14/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05.02.2021, pod č. k. 5OdK/14/2021
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Marek Hanzel, nar. 07.06.1977, trvale
bytom 250 Ladomerská Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska, podnikajúci pod obchodným menom: Marek
Hanzel - MARKO, 250 Ladomerská Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 40 391 035 (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Marek Hanzel, nar. 07.06.1977, trvale bytom 250
Ladomerská Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Hanzel MARKO, 250 Ladomerská Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 40 391 035, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 08.04.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K016707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: West restaurant, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. P. Voljanského 1 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 244 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty JUDr. Andrea Balážiková, PhD., ustanovená za správcu úpadcu: West restaurant, s.r.o. so sídlom 960 01
Zvolen, E.P. Voljanského 1, IČO: 36 244 970 ( 2K 9/2020-88 zo dňa 23.12.2020, zverejnené v obchodnom vestníku 01.01.2021 ), týmto
v zmysle ust. § 76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Hnuteľný majetok:
Súpis majetku
p. č.
1

2

tys
zložky

súpisovej

popis súpisovej zložky
hodnota
dátum zápisu
Právny dôvod vzniku pohľadávky: výkup
č.
17/020/06711
peňažná pohľadávka Dlžník: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 288,40 Eur
6.4.2021
2 831,00
detské ihrisko
€
6.4.2021

dôvod zápisu
§ 67 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z.
§ 67 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z.

K016708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Resutík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 135 / 10, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1965
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/13/2021 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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170

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

DD Recovery, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou: S2001,
správca dlžníka, ktorým je Resutík Dušan, nar. 15.3.1965, trvale bytom Tehelná 135/10, 966 01 Hliník nad
Hronom (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
43/2021 zo dňa 4.3.2021.

č.

Predmetom speňaženia je majetok: POZEMKY (vid príloha)
Deň zápisu: 26.2.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemky
Súpisová hodnota: 1 130,15 EUR

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu bez stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „5OdK/13/2021 – pozemky - neotvárať“ na adresu Rudnayovo námestie č. 1, 811 01
Bratislava, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK42 1111
0000 0016 2399 4018, VS: 5OdK/13/2021, poznámka: Resutík – ponukové konanie – pozemky – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

DD Recovery, k.s., správca dlžníka
Vyhlásenie II. kola ponukového konania

DD Recovery, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou: S2001,
správca dlžníka, ktorým je Resutík Dušan, nar. 15.3.1965, trvale bytom Tehelná 135/10, 966 01 Hliník nad
Hronom (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
43/2021 zo dňa 4.3.2021.

Predmetom speňaženia je majetok: POZEMKY (vid príloha)
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Deň zápisu: 26.2.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemky
Súpisová hodnota: 1 130,15 EUR

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu bez stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „5OdK/13/2021 – pozemky - neotvárať“ na adresu Rudnayovo námestie č. 1, 811 01
Bratislava, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK42 1111
0000 0016 2399 4018, VS: 5OdK/13/2021, poznámka: Resutík – ponukové konanie – pozemky – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
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5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

DD Recovery, k.s., správca dlžníka

Príloha - pozemky
Názov *
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík

Druh
Výmera
pozemku * [m2]

Obec

Názov
Spoluvlastnícky
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
cena
katastrálneho
podiel úpadcu v
vlastníctva parcely podiel úpadcu
EUR/m2
územia
m2

Súpisová
hodnota
[EUR]

trvalý
trávny
porast

163

Lom nad Lom nad
Rimavicou Rimavicou

644

333/811

6200/2469024

0

0,04

0,01637246

lesný
pozemok

10

Látky

Látky

1721

333/111

6200/2469024

0

0,5

0,012555568

lesný
pozemok

622736 Látky

Látky

1721

333/311

6200/2469024

1 564

0,5

781,8804072

lesný
pozemok

13775

Látky

Látky

1721

333/411

6200/2469024

35

0,5

17,29529465

lesný
pozemok

385

Látky

Látky

1721

333/611

6200/2469024

1

0,5

0,48338936

zastavaná
plocha a 661
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/32

50/15456

2

1,03

2,202478002

vodná
plocha

31

Látky

Látky

1724

333/33

50/15456

0

0,03

0,00300854

zastavaná
plocha a 30
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/34

50/15456

0

1,03

0,09996118

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/36

50/15456

19

0,04

0,757634576

5855

trvalý
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Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
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trvalý
trávny
porast

37

Látky

Látky

1724

333/38

50/15456

0

0,04

0,004787785

trvalý
trávny
porast

16509

Látky

Látky

1724

333/39

50/15456

53

0,04

2,136257764

trvalý
trávny
porast

374

Látky

Látky

1724

333/40

50/15456

1

0,04

0,048395445

zastavaná
plocha a 4049
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/41

50/15456

13

1,03

13,49142728

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/42

50/15456

45

0,04

1,811464803

zastavaná
plocha a 69
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/43

50/15456

0

1,03

0,229910714

zastavaná
plocha a 3460
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/44

50/15456

11

1,03

11,52885611

zastavaná
plocha a 1513
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/45

50/15456

5

1,03

5,041375518

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/46

50/15456

226

0,04

9,035326087

zastavaná
plocha a 103
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/47

50/15456

0

1,03

0,343200052

vodná
plocha

Látky

Látky

1724

333/48

50/15456

3

0,03

0,083462733

zastavaná
plocha a 1042
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/49

50/15456

3

1,03

3,47198499

zastavaná
plocha a 644
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/50

50/15456

2

1,03

2,145833333

zastavaná
plocha a 301
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/52

50/15456

1

1,03

1,002943841

zastavaná
plocha a 390
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/53

50/15456

1

1,03

1,299495342

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/54

50/15456

15

0,04

0,619047619

zastavaná
plocha a 86
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/55

50/15456

0

1,03

0,286555383

zastavaná
plocha a 54
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/56

50/15456

0

1,03

0,179930124

Látky

Látky

1724

333/57

50/15456

2

0,04

0,077251553

trvalý
trávny

13999

69825

860

4784

597
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"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"

trávny
porast
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Deň vydania: 13.04.2021

597

Látky

Látky

1724

333/57

50/15456

2

0,04

0,077251553

lesný
pozemok

1147

Látky

Látky

1725

333/31

50/15456

4

0,5

1,855266563

lesný
pozemok

172

Látky

Látky

1725

333/35

50/15456

1

0,5

0,27820911

lesný
pozemok

537

Látky

Látky

1725

333/37

50/15456

2

0,5

0,86859472

lesný
pozemok

29

Látky

Látky

1725

333/51

50/15456

0

0,5

0,04690735

lesný
pozemok

90

Látky

Látky

1725

333/203

50/15456

0

0,5

0,145574534

lesný
pozemok

22410

Látky

Látky

1725

333/403

50/15456

72

0,5

36,24805901

lesný
pozemok

22733

Látky

Látky

1725

333/503

50/15456

74

0,5

36,77050983

lesný
pozemok

17012

Látky

Látky

1725

333/603

50/15456

55

0,5

27,51682195

lesný
pozemok

32

Látky

Látky

1725

333/803

50/15456

0

0,5

0,051759834

lesný
pozemok

82

Látky

Látky

1725

333/903

50/15456

0

0,5

0,132634576

trvalý
trávny
porast

19299

Látky

Látky

2456

333/58

50/15456

62

0,04

2,497282609

trvalý
trávny
porast

91133

Látky

Látky

2456

333/59

50/15456

295

0,04

11,79257246

zastavaná
plocha a 450
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/61

50/15456

1

1,03

1,499417702

zastavaná
plocha a 347
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/62

50/15456

1

1,03

1,15621765

zastavaná
plocha a 374
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/63

50/15456

1

1,03

1,246182712

zastavaná
plocha a 2101
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/64

50/15456

7

1,03

7,000614648

trvalý
trávny
porast

21

Látky

Látky

2456

333/65

50/15456

0

0,04

0,002717391

trvalý
trávny
porast

12469

Látky

Látky

2456

333/103

50/15456

40

0,04

1,613483437
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parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
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parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
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porast
zastavaná
plocha a 320
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/303

50/15456

1

1,03

1,066252588

zastavaná
plocha a 687
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/703

50/15456

2

1,03

2,289111025

trvalý
trávny
porast

2558

Látky

Látky

620

695

6200/2469024

6

0,04

0,25693714

záhrada

592

Látky

Látky

620

696

6200/2469024

1

1,03

1,531176605

zastavaná
plocha a 980
nádvorie

Látky

Látky

620

697/1

6200/2469024

2

1,03

2,534718028

trvalý
trávny
porast

6986

Látky

Látky

1720

333/74

6200/2469024

18

0,04

0,701705573

ostatná
plocha

10826

Látky

Látky

1720

333/711

6200/2469024

27

1,03

28,00087487

trvalý
trávny
porast

220151 Látky

Látky

2599

333/3

50/15456

712

0,04

28,48744824

trvalý
trávny
porast

9265

Látky

Látky

2598

333/75

6200/2469024

23

0,04

0,930618686

trvalý
trávny
porast

30578

Látky

Látky

2598

333/211

6200/2469024

77

0,04

3,071393219

trvalý
trávny
porast

47415

Látky

Látky

2597

333/511

6200/2469024

119

0,04

4,762577979

zastavaná
plocha a 59
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/66

6200/2469024

0

1,03

0,152600371

trvalý
trávny
porast

442

Látky

Látky

2596

333/67

6200/2469024

1

0,04

0,044396488

trvalý
trávny
porast

11912

Látky

Látky

2596

333/68

6200/2469024

30

0,04

1,196495389

zastavaná
plocha a 822
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/69

6200/2469024

2

1,03

2,126059407

zastavaná
plocha a 1084
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/70

6200/2469024

3

1,03

2,803708513

zastavaná
plocha a 656
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/71

6200/2469024

2

1,03

1,696709211

zastavaná
plocha a 774
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/72

6200/2469024

2

1,03

2,001909953
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Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
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Resutík
Dušan
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Dušan
"E"
parcela
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trvalý
trávny
porast

147420 Látky

Látky

2596

333/73

6200/2469024

370

0,04

14,80753445

trvalý
trávny
porast

12365

Látky

Látky

2596

333/811

6200/2469024

31

0,04

1,241996767

zastavaná
plocha a 89
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/911

6200/2469024

0

1,03

0,23019378

trvalý
trávny
porast

2890

Látky

Látky

2596

333/913

6200/2469024

7

0,04

0,290284728

trvalý
trávny
porast

385378 Látky

Látky

2521

333/11

6200/2469025

968

0,04

38,70910715

trvalý
trávny
porast

37870

Látky

2744

333/60

50/15456

123

0,04

4,900362319

Látky

K016709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kolóň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 29, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1950
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1005/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1005/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzy AA, k.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako správca dlžníka:
Štefan Kolóň, nar. 15. 01. 1950, trvale bytom Stará Kremnička 29, 965 01 Žiar nad Hronom , sp. zn.
4OdK/1005/2018 v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 30.03.2021, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova, 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598. Výška celkovej prihlásenej sumy
pohľadávky je 7803,74 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 30.03.2021 pod poradovým číslom 10.

Rimavská Sobota, 6.04.2021
Konkurzy AA, k. s.
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K016710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1505 / 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Peter Milan, nar. 28.04.1982, trvale
bytom Severná 1505/5, 974 01 Banská Bystrica týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že ku dňu 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 08.04.2021
MK Recovery, k.s., správca

K016711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašska cesta 6553 / 68, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Hanulova 5, 841 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/582/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/582/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S 1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 07.01.2021, pod č. k. 5OdK/582/2020,
zverejnené 14.01.2021 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka Branislav Janák, nar. 18.02.1963, trvale bytom
mesto Iliašska cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica - Iliaš (ďalej aj ako „Dlžník“). Správca týmto o z n a m u j e,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese: Kragujevská 394/12, 010 01
Žilina, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
podať telefonicky na čísle 02/624 10 443, na e-mailovej adrese: debsol.spravca@gmail.com, ako aj písomne na
adrese kancelárie Správcu.

Debsol, k. s.
správca
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K016712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašska cesta 6553 / 68, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Hanulova 5, 841 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/582/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/582/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S 1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 07.01.2021, pod č. k. 5OdK/582/2020,
zverejnené 14.01.2021 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka Branislav Janák, nar. 18.02.1963, trvale bytom
mesto Iliašska cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica - Iliaš (ďalej aj ako „Dlžník“).

Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) : SK16
1100 0000 0029 4606 3749.

Poučenie: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový
účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (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.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Debsol, k. s.,
správca

K016713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Lietavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský Rad 647/51, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/20/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/20/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Dagmar Lietavová, nar. 21.04.1963, trvale bytom Majerský Rad
647/51, 963 01 Krupina, podnikajúca pod obchodným menom: Dagmar Lietavová, Majerský Rad 647/51,
963 01 Krupina, IČO: 33 301 425, 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 08.04.2021 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

KASATKIN Recovery, k. s., správca
V Banskej Bystrici dňa 08.04.2021

K016714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/517/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/517/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty
NEHNUTEĽNOSTI

Popis nehnuteľnej veci

Súpisová Poznámka
Spoluvlastnícky hodnota
podiel
celkom
v
Eur

Nehnuteľnosti
nachádzajúce
sa
v k.ú.
Fiľakovské Kováče, obec Fiľakovské Kováče,
okres Lučenec, zapísané na Okresnom úrade
v Lučenci– katastrálny odbor na LV č.759 ako 1/1
7000,parcela č. C-KN 302 – Zastavaná plocha a (majetok v BSM)
nádvorie
o výmere 224 m2, a stavba –
Rodinný dom so súp.číslom 97 postavený na
parcele č. C-KN 302.

uplatnená
nepostihnuteľná
hodnota obydlia

Dôvod vylúčenia zo súpisu všeobecnej
podstaty

ust. § 167o ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z.
– Obydlie dlžníka nemožno speňažiť,
nakoľko je predpoklad, že by z výťažku po
odpočítaní
nepostihnuteľnej
hodnoty
obydlia nebolo možné uspokojiť náklady
speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K016715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Havrla Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M.Šoltésovej 1574 / 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/470/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/470/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Kristián Havrla, nar. 20. 07. 1997, trvale
bytom E. M. Šoltésovej 1574/13, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Kristián Havrla, s miestom podnikania E. M.
Šoltésovej 1574/13, 960 01 Zvolen, IČO - 51487403, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K016716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašska cesta 6553 / 68, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Hanulova 5, 841 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/582/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/582/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto

o z n a m u j e m e,

že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 07.01.2021, pod č. k. 5OdK/582/2020 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Branislav Janák, nar. 18.02.1963, trvale bytom mesto
Iliašska cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica - Iliaš (ďalej aj ako „Dlžník“).

Debsol, k. s. so sídlom: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, značka správcu S1914
(ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 8/2021 zo dňa 14.01.2021.
Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 15.01.2021.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to

inform

you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated on 07th of January 2021, proc. No.
5OdK/582/2020 (hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of
following bankrupt: Branislav Janák, born 18.02.1963, permanently residing at: town Ilašska (hereinafter referred
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to as the “Bankrupt” or “Debtor”).

Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S1914 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 8/2021 dated on 14th of January 2021. The bankruptcy procedure is considered as
declared on 15th of January 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na
adrese Debsol, k. s. , so sídlom kancelárie: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 01 Banská
Bystrica.
Slovenská republika, sp. zn. 5OdK/582/2020.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „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 administrator to the address:
Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims
in one original also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Basnká Bystrica), Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica., Slovak Republic, to the proc. No. 5OdK/582/2020.

Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt 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.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of Debtor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the Debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
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with securities also fill in the registration 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 condition lodge their claims in the same way, with providing description of the
condition. 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.

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.

To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

The claim has to be lodged in the euro currency.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

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 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.

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 administrator.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
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opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Lodgment of claims 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 lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The Trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.

Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, 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
documentation of the debtor.

Debsol, k. s. , správca Dlžníka (Bankrupt ́s Trustee)

K016717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903 / 9, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/407/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/407/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Ing. Ivan Strapko, nar. 14.9.1975, trvale bytom A. Hlinku 903/9, 962
12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Strapko- AISA, s miestom podnikania: A.
Bernolákova 931/16, 962 12 Detva, IČO: 41136802, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti AISA s.r.o., IČO: 50 628 151, so sídlom A.Hlinku 903/9, 962 12
Detva, súpisová hodnota 5000 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Ivan Strapko – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
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3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Strapko“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K016718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1086/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1086/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Milan Oláh, nar. 4.9.1983, bytom Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová, ako
ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 15.1.2020, č.k. 4OdK/1086/2019,
zverejneného dňa 21.1.2020 v Obchodnom vestníku č. 13/2020, týmto v zmysle §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Michník – VAMI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/9, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 464 552
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2020 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Michník, nar. 11.7.1968, bytom J. Kráľa 900/9, 965 01 Žiar nad
Hronom, obchodné meno: Vladimír Michník – VAMI, s miestom podnikania J. Kráľa 900/9, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 30464552, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica
z 10.12.2020, č.k. 2OdK/561/2020, zverejneného dňa 17.12.2020 v Obchodnom vestníku č. 243/2020, týmto
v zmysle §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K016720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hronská Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 1162/86, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/518/2020 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/518/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
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

187

Obchodný vestník 69/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Hronská, nar. 08.08.1968, trvale bytom: P.
Jilemnického 1162/86, 962 12 Detva ( Uznesenie sp. zn. 2OdK/518/2020 zo dňa 13.11.2020, konkurz vyhlásený
v OV č. 226/2020 dňa 24.11.2020), týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 38/2021 zo dňa 25.02.2021.
Por.č. okres
1
Detva
2
Detva
3
Detva
Spolu:

obec:
Detva
Detva
Detva

k.ú.
LV
Detva 6970
Detva
7931
Detva

register
E
E
E

druh pozemku
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

parcelné č.
1985/1
1986/1
1986/101

výmera
1503m2
311m2
3490m2

podiel
2/72
2/72
2/72

hodnota
8,33 €
1,72 €
20,00 €
30,05 €

dátum zápisu
24.1.2021
24.1.2021
24.1.2021

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

Správca konkurznej podstaty stanovil hodnotu vyššie uvedených nehnuteľností na sumu 30,05 ,- Eur
Správca konkurznej podstaty speňažuje vyššie uvedené nehnuteľnosti ako súbor.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň. Na
ponuku, ktorá nebude doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty, správca nebude
prihliadať, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Ľubica Hronská,
pozemky Detva – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu a vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú
kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· vymedzenie predmetu kúpy, ktoré má záujemca odkúpiť
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
5.
6.
7.

8.

Ponúkanú cenu, doklad o zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu SK81 1111 0000 0015
5605 5001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK81
1111 0000 0015 5605 5001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Ľubica Hronská – 2OdK/518/2020.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.
9. Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu 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.
10. Správca konkurznej podstaty vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk a vyzve úspešného záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Úspešnému záujemcovi
bude prijatie jeho ponuky oznámené bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania prostredníctvom
elektronickej pošty alebo telefonicky.
11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

POUČENIE:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(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 ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na tel. č. 0911 206 036 alebo prostredníctvom emailu:
zuzka.mikloskova@gmail.com

V Banskej Bystrici, dňa 08.04.2021

Mgr. Zuzana Miklošková, správca
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K016721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 32, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/440/2020 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/440/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, ustanovená za správcu dlžníka: Alojz Baláž, nar.
19.12.1975, trvale bytom: Banský Studenec 32, 969 01 Banský Studenec, podnikajúci pod obchodným
menom: Alojz Baláž – BAMOS, s miestom podnikania Banský Studenec 32, 969 01 Banský Studenec, IČO:
34547380( Uznesenie sp. zn. 4OdK/440/2020 zo dňa 21.10.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 207/2020 dňa
27.10.2020), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku
p. č.
1

tys súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
prívesný vozík vlastná výroba
VIN: 28057
druh karosérie: DC valníková
farba: červená
dátum prvej evidencie 05.12.1984
vozidlo v premávke
Ev. č.: BS450YA

hodnota
150 Eur

dátum zápisu
27.12.2020

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167i ZKR

Mgr. Zuzana Miklošková, správca

K016722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 844/27, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1978
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom Ján Janšto, s miestom podnikania Majerský
rad 641/42, 963 01 Krupina, IČO: 51 029 898 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 19/2021 dňa 29.01.2021, K004810.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Motocykel,
Zn.
VONROAD
EJM125T-22,
VIN:
1 LYDTCJNA972000253, ŠPZ: KA450AD, kategória: L3e, použitá
2007
20,00 €

Poznámka
STK a nie je platná, podľa slov úpadca
nepojazdné vhodný na náhradné diely

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Motocykel, Zn. VONROAD EJM125T-22, VIN: LYDTCJNA972000253, ŠPZ: KA450AD, kategória: L3e,
rok výroby 2007, STK a nie je platná, podľa slov úpadca nepojazdné vhodný na náhradné diely.
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/363/2020 – 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. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 15,00 €.
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:
5OdK/363/2020 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K016724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kminiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnie 0, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1957
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/14/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/14/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 86, k. ú. Čierny Potok, obec Čierny Potok, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
1. parc. č. EKN 1240 – trvalý trávny porast o výmere 7 885 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:53 v podiele dlžníka 1/672

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 116, k. ú. Čierny Potok, obec Čierny Potok, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
parc. č. EKN 1041 – orná pôda o výmere 9 009 m2, súpisová hodnota 95,- €
parc. č. EKN 1042 – orná pôda o výmere 12 538 m2, súpisová hodnota 133,- €
parc. č. EKN 1123 – orná pôda o výmere 8 844 m2, súpisová hodnota 94,- €
parc. č. EKN 1187/1 – trvalý trávny porast o výmere 4 237 m2, súpisová hodnota 4,- €
parc. č. EKN 1187/2 – trvalý trávny porast o výmere 2 829 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1188 – trvalý trávny porast o výmere 3 539 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1192 – orná pôda o výmere 3 433 m2, súpisová hodnota 3,- €
pod B:10 v podiele dlžníka 1/24

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 167, k. ú. Čierny Potok, obec Čierny Potok, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
9. parc. č. EKN 1121 – orná pôda o výmere 9 164 m2, súpisová hodnota 388,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 1/6
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 514, k. ú. Hodejov, obec Hodejov, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
10. parc. č. EKN 5571 – orná pôda o výmere 64 700 m2, súpisová hodnota 3 067,- €
pod B:7 v podiele dlžníka 1/6
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 515, k. ú. Hodejov, obec Hodejov, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
11. parc. č. EKN 5360/9 – trvalý trávny porast o výmere 5 504 m2, súpisová hodnota 17,- €
pod B:7 v podiele dlžníka 1/12

12.
13.
14.
15.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 989, k. ú. Hodejov, obec Hodejov, okres Rimavská Sobota:
POZEMOK:
parc. č. EKN 5359/8 – trvalý trávny porast o výmere 3 655 m2, súpisová hodnota 23,- €
parc. č. EKN 5359/9 – orná pôda o výmere 11 154 m2, súpisová hodnota 529,- €
parc. č. EKN 5360/7 – trvalý trávny porast o výmere 11 087 m2, súpisová hodnota 69,- €
parc. č. EKN 5360/8 – orná pôda o výmere 1 352 m2, súpisová hodnota 64,- €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pod B:3 v podiele dlžníka 1/6
V Rimavskej Sobote dňa 08.04.2021
Konkurzy AA, k. s.
K016725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 58, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/535/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/535/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 2. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
/ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Varga, nar.: 08.04.1978, bytom: Radzovce 58, 985
58 Radzovce, obchodné meno – Tomáš Varga, s miestom podnikania Radzovce 58, 985 58 Radzovce, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/535/2020, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné
veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
450,00
350,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
15.03.2021, majetok vo vlastníctve úpadcu
Motorové vozidlo ŠKODA FABIA 6Y, AB HATCHBACK
5DV.,
vin: TMBD16YX23578882, ev. č. LC 428CJ
Komenského 23, Štúrovo
r.výr.2002, pojazdné, deravý výfuk, zohrieva vodu
v chladiči, prehrdzavené podbehy,
stav tachometra cca : 257 000 km

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Majetok sa speňažuje ako hnuteľná vec pod číslom súpisovej zložky 1.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre
prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii
prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od
ktorého začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej
kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, poznámka: Tomáš Varga a zároveň uzavrieť kúpnu
zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa
úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je
správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
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9. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
10. Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
JUDr. Jana Živická, správca

K016726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Heiler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 174 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/369/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/369/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca dlžníka Pavol Heiler, nar.
13.04.1985, trvale bytom Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, podnikajúci pod obchodným menom:
Pavol Heiler, s miestom podnikania: Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 44174136 (ďalej aj ako
„dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/369/2020,

týmto oznamuje výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č. 58/2021
dňa 25.03.2021, pod K014421 predmetom, ktorého bol:

Súbor majetku („predmet speňažovania“):

Popis: Príves nákladný, K&K KK NVK 13/750/1/, EČ: BS422YA, rok výroby: 2003, , stav vozidla: opotrebované –
v premávke, v evidencii ODI Žiar nad Hronom.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020, K076351.
Súpisová hodnota: 200,00- € určená odhadom správcu

Popis: Osobné motorové vozidlo: VAZ VAZ 2121 NIVA/-/-, EČ: BS285AO, rok výroby: 1989, farba: hnedá tmavá,
stav vozidla: opotrebované – vyradené z cestnej premávky, v evidencii ODI Žiar nad Hronom.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020, K076351.
Súpisová hodnota: 400,00- € určená odhadom správcu

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“).
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VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní zložená na účet správcu č. IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC
(SWIFT): TATRSKBX úspešným záujemcom je spolu za súbor majetku – predmet speňažovania 900,- €.
Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii považuje deň nasledujúci po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene 08.04.2021
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K016727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno :
Peter Kompánek, miesto podnikania: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota IČO: 47 696 516, v konkurznej veci,
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/467/2020, ponúka opakovane (po neúspešnom
druhom ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021), na predaj
v 3. kole ponukového konania nasledovný majetok :
osobné motorové vozidlo zn. FORD MONDEO TURNIER 2.00 TDCi
VIN: WF0WXXGBBW5U46802
ev. č. BR119BV
rok výroby : 2004
výkon motora: 85kW
obsah motora : 1998 cm3
prevodovka : MT/6
stav tachometra : nezistený
technický stav vozidla : vozidlo havarované (poškodená predná časť)
Súpisová hodnota 300,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka, na adrese Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, pre
potrebu ohliadky uvádzam kontakt na dlžníka : 0944 797 365)
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
4OdK/467/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 300,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 44672020
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na e-mailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K016728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Michal Oláh, nar. 19.09.1992 trvalý pobyt :
Cintorínska 421/19, 962
12 Detva, v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/504/2020, ponúka na
predaj po neúspešnom druhom ponukovom konaní, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 57/2021 dňa
24.03.2021, v 3. kole ponukového konania nasledovný majetok :
Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok
osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER typ 23/1V5/2 diesel
evidenčné číslo : DT 628BL
VIN: VF7231V5215668241
rok výroby : 1998
výkon motora: 63kW
obsah motora : 2446 cm3
prevodovka : MT/5
farba : biela
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : opotrebované
Súpisová hodnota 700,- EUR.
(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka : Cintorínska 421/19, Detva pre potrebu ohliadky uvádzam
telefonický kontakt na dlžníka : 0940 201 743).
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/504/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 700,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55042020.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 660 504 alebo na e-mailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K016729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Gabriel Berki, dátum narodenia 13.09.1987, bytom Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že súpisové zložky majetku označené ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2103, evidenčné číslo LC152AY, VIN: 0362917, farba: biela, rok výroby:
neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 900 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI (1U/SEASVX01/FM5FM52J024N), evidenčné
číslo LC860DB, VIN: TMBGP41U422550523, farba: šedá metalíza, rok výroby: neznámy, stav motorového
vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 2.500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2107, evidenčné číslo KS476EV, VIN: XTA210730V1057279, farba: tmavá
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červená, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FAVORIT 136 L, evidenčné číslo LC704AT, VIN:
TMBADA200K0028003, farba: tmavá fialová, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej
premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020
prestali v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok Dlžníka,
nakoľko nedošlo k ich speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K016730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožuchová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 3OdK/43/2017
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka Iveta
Kožuchová, nar. 29.03.1964, trvale bytom Levočská 97, 080 01 Prešov zrušuje.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K016731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667 / 30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Kamila Nováková, nar. 13.08.1979, Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je prevod inej majetkovej hodnoty - obchodného podielu
patriaceho Dlžníkovi:
1. Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: HD plus, s.r.o., so sídlom Ďumbierska 5,
080 01 Prešov, IČO: 36 212 873; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Výška základného imania:
6 639,00 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška vkladu spoločníka - Dlžníka: 6 639,00
Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur.
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky:
Prvá arbitrážna, k.s., Kendice 390, 082 01 Kendice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 13:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie záväznej ponuky na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
· presné označenie inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu, vo forme obchodné meno, sídlo a IČO
obchodnej spoločnosti, v ktorej má Dlžník majetkovú účasť, a ktorá je predmetom záväznej ponuky;
· výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí
byť urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna,
k.s., Kendice 390, 082 01 Kendice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Kamila Nováková“.
5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné ustanovenia:
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 67 27, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K016732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Hurný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznica 14, 091 01 Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/230/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/230/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
JUDr. Stanislav Oravec, správca
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K016733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/75, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/14/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/14/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Zdenka Ferková, nar.
28.11.1971, trvale bytom Podskalka 5208/75, 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 Bartoš, správca

K016734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 114, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Marcela Petová, nar.
12.10.1974, trvale bytom Poštárka 114, 085 01 Bardejov (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 Bartoš, správca

K016735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 114, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1991, správca konkurznej podstaty dlžníka Marcela
Petová, nar. 12.10.1974, trvale bytom Poštárka 114, 085 01 Bardejov, 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. Peter Bartoš, správca

K016736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRYPTON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 455 849
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: KRYPTON, s.r.o., so sídlom Partizánska
2898/92, 058 01 Poprad, IČO: 36 455 849, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.05.2021 o 10:00 hod. v sídle úpadcu na
adrese: Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Voľba člena veriteľského výboru.
3. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 9:30 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Košiciach, dňa 08.04.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K016737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1777 / 20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/412/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Gejza Pulko, nar. 17.05.1970, bytom Podskalka 1777/20, 066 01 Humenné (ďalej aj ako 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 aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 08.04.2021

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

K016738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juško Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1459 / 22, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/101/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/101/2017
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 Slavomír
Juško, nar. 11.04.1982, trvale bytom Študentská 1459/ 22, 069 01 Snina, 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.

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

K016739
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
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 Dalibor
Icha, nar. 20.02.1980, trvale bytom Komenského1436/3, 066 01 Humenné, 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

K016740
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:
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
Marhulík, nar. 07.09.1966, trvale bytom Šoltésovej 3475/13, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016741
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:
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 Róbert
Hricko, nar. 06.11.1990, Pod Dvorom 581/27, 082 04 Drienov, 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

K016742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 143, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/259/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/259/2020
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 Michal Fedák, nar.
12.10.1964, trvale bytom 090 22 Bukovce 143 (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

K016743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 453, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1973

Jozef Cibrík
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/310/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/310/2019
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 08.04.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K016744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 28, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/178/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Božena Čonková,bytom Šrobárova 8, 058 01 Poprad
týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00
hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť
telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/178/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Božena Čonková, bytom Šrobárová 8, 058 01 Poprad, v konkurznej veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 4OdK/178/2019, v súlade s ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri
popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit
Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 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 dvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/178/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/178/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Božena Čonková, nar.
06.02.1956, bytom Šrobárova 8, 058 01 Poprad, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka : 4OdK/178/2019 zo dňa 27.12..2019 v Obchodnom vestníku č. 2/2020 dňa
03.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Božena Čonková, nar. 06.02.1956, Šrobárova 8, 058 01 Poprad, our duty si to inform you, that District Court in
Prešov, No. 4OdK/178/2019 on the 27.12.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 2/2020 from
03.01.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Babin as the
legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
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after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).

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

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

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

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).

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

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

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K016747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Mitráš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stavencom 405/56, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/687/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/687/2019
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 08.04.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K016748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 111, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/10/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/10/2021
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5OdK/10/2021
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

Súpisová zložka číslo 1.: Rodinný dom, súpisné číslo 111
Číslo parcely: 519
Výmera: 64 m2
Okres: Stropkov
Obec: Bukovce
Katastrálne územie: Bukovce
Číslo LV: 411
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 8.500 € - určil správca odhadom
Dátum zapísania do súpisu: 08.04.2021
Dôvod zapísania do súpisu: Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu

Zabezpečený veriteľ:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov

Vo Veľkej Lomnici, 08.04.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K016749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 111, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/10/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Mgr. Ivana Dlugošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Fedák, nar. 26.11.1948, trvale bytom: 090
22 Bukovce 111, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5Odk/10/2021, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 08.04.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K016750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heseková Zuzana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Mgr. Zuzana Heseková, nar. 26.05.1977, Štefánikova 1367/11, 071 01
Michalovce, zverejnené v OV č. 25/2021 zo dňa 08.02.2021 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca nemá majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K016751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Füstösová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 189/8, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1970
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/316/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/316/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Jolana Füstösová, nar. 03.06.1970, bytom Zimná 189/8, 076 43 Čierna
nad Tisou, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/316/2020 zo dňa 22.10.2020, týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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 v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 08.04.2021

JUDr. Jozef Vaško, správca

K016752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bakaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/363/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Peter Bakaj, nar. 17.04.1981, bytom Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj s miestom podnikania: Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, IČO:
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40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2019, ustanovený uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 31OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 29.09.2020, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa
09.03.2021.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Bakaj, nar. 17.04.1981, bytom Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj s miestom podnikania: Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, IČO:
40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2019, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Bakaj,
nar. 17.04.1981, bytom Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj
s miestom podnikania: Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, IČO: 40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 03.09.2019, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 234/2020 dňa 04.12.2020, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j
e.

V Košiciach dňa 08.04.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K016753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 887/13, 040 01 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/368/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Marta Balogová, nar. 29.01.1952, bytom Kurská 887/13, 040 01 Košice –
Dargovských hrdinov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/368/2020 zo dňa 07.12.2020,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
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oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.10.2020, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 45/2021 dňa
08.03.2021.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), a zároveň zistil, že v lehote 90 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu sa žiadny veriteľ neprihlásil,
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 a ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Marta Balogová, nar. 29.01.1952, bytom Kurská 887/13, 040 01 Košice –
Dargovských hrdinov, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marta
Balogová, nar. 29.01.1952, bytom Kurská 887/13, 040 01 Košice – Dargovských hrdinov, uznesením
Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/368/2020 zo dňa 07.12.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
239/2020 dňa 11.12.2020, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 a ods. 2 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 08.04.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K016754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ismail Salah Loub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 128, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Ismail Salah Loub, nar. 11.08.1974, bytom Vajkovce 128, 044 43 Budimír,
podnikajúci pod obchodným menom: Ismail Loub - LOBO, s miestom podnikania: Fábryho 4, 040 22 Košice –
Dargovských hrdinov, IČO: 43 112 986, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2012, ustanovený
uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/296/2020 zo dňa 08.10.2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.06.2020, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
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ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa
09.03.2021.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ismail Salah Loub, nar. 11.08.1974, bytom Vajkovce 128, 044 43
Budimír, podnikajúci pod obchodným menom: Ismail Loub - LOBO, s miestom podnikania: Fábryho 4, 040 22
Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 43 112 986, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2012, sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ismail Salah
Loub, nar. 11.08.1974, bytom Vajkovce 128, 044 43 Budimír, podnikajúci pod obchodným menom: Ismail Loub
- LOBO, s miestom podnikania: Fábryho 4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 43 112 986, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2012, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/296/2020 zo dňa
08.10.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 198/2020 dňa 14.10.2020, v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 08.04.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca

K016755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Ontkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Balotách 1, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/517/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/517/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Ing. Ľubomír Ontkovič, narodený:
01.10.1968, bytom: Na Balotách 1, 044 13 Valaliky v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 32OdK/517/2019 v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov ponúka v III. kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu nasledujúce hnuteľné veci – predmety ponukového konania:

1. hnuteľná vec: Kmeňová pasová píla CTR 520, podiel 1/1, rok výroby 2013, hodnota 370 EUR,
2. hnuteľná vec: Lis Dyhovací teplovodný, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
3. hnuteľná vec: Píla formátovacia PF 2200, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
4. hnuteľná vec: Hoblovačka spodná HBS, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 270 EUR,
5. hnuteľná vec: Fréza priemerová poriskovacia, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 180 EUR,
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6. hnuteľná vec: Fréza horná programovacia s pojazdom, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 350 EUR,
7. hnuteľná vec: Sušiareň mikrovlnná, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 330 EUR,
8. hnuteľná vec: Fréza spodná, podiel 1/1, rok výroby 2014, hodnota 650 EUR,
9. hnuteľná vec: LED meradlo Shenzen lite technology, podiel 1/1, rok výroby 2015, hodnota 950 EUR,
10. hnuteľná vec: Koberec Viscose, podiel 1/1, rok výroby 2015, hodnota 19 400 EUR,
12. hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo zn. Renault Captur R/2R40/2R401E, VIN: VF12R401E50369028,
evidenčné číslo: KS 747 DI, stav tachometra: 160 570 km, farba biela, podiel 1/1, rok výroby 2013, hodnota 3300
EUR.

Jednotlivé predmety ponukového konania je možné odkúpiť samostatne.
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do dvadsiatich
(20) kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v
podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny
na číslo účtu správcu SK9383605207004205864177, VS325172019. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 32OdK/517/2019 - NEOTVÁRAŤ“.
Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v tomto oznámení, sa pri výbere úspešného záujemcu
o kúpu predmetov ponukového konania neprihliada.
Otváranie obálok sa uskutoční v termíne do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční individuálne pre každý z predmetov ponukového konania.
Pre bližšie informácie o ponukovom konaní kontaktujte správcu konkurznej podstaty emailom (kralik@kpkr.sk).

K016756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dajkó Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 512 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
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26K/38/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Areko Group, k.s., správca úpadcu Gabriel Dajkó, nar. 22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice, sp. zn.
26K/38/2014, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR")
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa SR - Daňový úrad Košice ,
Železničná 1, 041 90 Košice, Slovenská republika, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach dňa 08.04.2021
Areko Group, k.s., správca

K016757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lalik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/180/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/180/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 25.07.2019 uverejnil predchádzajúci správca dlžníka v Obchodnom vestníku č. 142/2019 súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO
31320155, do ktorého zapísal ako jedinú súpisovú zložku byt č. 7, zapísaný na LV č. 844, okres Rožňava, obec
Slavošovce, súpisné č. 283, podiel 1/1 v BSM. Lustráciou v katastri nehnuteľnosti som zistil, že predmetný byt je
majetkom tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzky dlžníka. Podľa ust. § 167h ods. 3 takýto majetok konkurzu
nepodlieha.
Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že predmetný byt bol do konkurznej podstaty zapísaný omylom.
Z uvedeného dôvodu sa na súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s.,
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31320155 uverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2019 dňa 25.07.2019
neprihliada.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K016758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lalik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/180/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/180/2019
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26OdK/180/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Lalik, bytom Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce, narodený : 24.02.1970 konkurzné konanie vedené
na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/180/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K016759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 2713/10 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 511 772
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2017 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu KOPSTAV, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hutnícka 2713/10,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 511 772, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, spisová
značka 26K/21/2017 týmto v zmysle záväzného pokynu súdu vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj
súpisovej zložky majetku, ktorou je:
motorové vozidlo zn. MAN L20, 83kW, VIN: WMAL20ZZZ1Y086592, evidenčné číslo: SN378BY, počet kilometrov:
cca 210 000 km, približný rok výroby: 2001, dátum prvej evidencie: 28.06.2001, stav opotrebovanosti: nepojazdné,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
zaradené do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 216/2020 zo dňa 09.11.2020 (K081146)
(ďalej aj „hnuteľná vec“).
Hnuteľná vec bude predaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za
hnuteľnú vec, pričom najnižšia ponúknutá cena musí byť v zmysle udeleného záväzného pokynu minimálne vo
výške súpisovej hodnoty (1.000,-€).
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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Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami
doručená správcovi v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné uviesť: „26K/21/2017 KONKURZ - NEOTVÁRAŤ PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu
kancelárie správcu majetku úpadcu JUDr. Marek Radačovský, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie preddavku na kúpnu cenu vo výške 30 % súpisovej hodnoty
predmetného majetku; v prípade, že v predmetnom kole bude cena ponúknutá záujemcom vyššia ako súpisová
hodnota majetku, záujemca je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej
ceny, záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK33 1100 0000 0026 2671 7133 so
správou pre prijímateľa: „1. kolo ponukového konania KOPSTAV s.r.o.“. Ak záloha na ponúknutú kúpnu cenu
nebude v uvedenom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na
predloženú ponuku sa neprihliada. Zároveň na ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené predpísané náležitosti,
nebude správca prihliadať.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľoch - originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu
z Obchodného registra SR nie staršia ako 3 mesiace, u fyzických osôb nepodnikateľoch - osvedčená
fotokópia preukazu totožnosti nie staršia ako 3 mesiace,
b. uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci, tak, ako je uvedené v súpise majetku
zverejnenom vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom v OV č. č. 216/2020 zo dňa 09.11.2020,
c. suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie majetku,
d. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e. záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky,
f. úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak, ako
„stojí a leží“ a v stave, v akom sa v súčasnosti nachádza,
g. úspešný záujemca bude povinný na svoje náklady odviesť predmet predaja z miesta, kde sa nachádza,
do siedmich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
h. záväzná ponuka záujemcu musí okrem vyššie uvedeného obsahovať aj označenie predmetu kúpy, sumu
uvedenú v eurách, ktorú záujemca ponúka za odkúpenie majetku, doklad preukazujúci zaplatenie
preddavku na kúpnu cenu, doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny a číslo
účtu pre prípad vrátenia preddavku,
i. na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie alebo na ponuky
neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať,
j. záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania,
k. každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku; v prípade doručenia viacerých záväzných ponúk
jedným záujemcom správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v
ktorej je suma na odkúpenie majetku najvyššia,
l. víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu; v prípade zhodných ponúk budú záujemcovia správcom vyzvaní na zvýšenie
ponúk, pričom v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v lehote určenej
správcom ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
m. správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok s ponukami oboznámi súd/zástupcu veriteľov s
doručenými ponukami, pričom označí víťaznú ponuku, a zároveň oznámi svoje stanovisko, či považuje
víťaznú ponuku za primeranú alebo navrhuje všetky ponuky odmietnuť z dôvodu neprimerane nízkej
kúpnej ceny,
n. zástupca veriteľov/súd do 10 dní oznámi správcovi svoje stanovisko k vyhodnoteniu víťaznej ponuky a
uloží správcovi záväzný pokyn na uzatvorenie, resp. neuzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý
predložil víťaznú ponuku,
o. v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov/súdu o prijatí ponuky správca
uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu,
p. úspešnému záujemcovi bude motorové vozidlo predané v stave, v akom „stojí a leží,“ pričom úspešný
záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo odviezť motorové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vozidlo do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a zabezpečiť prepis motorového vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte,
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným
záujemcom správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za
odkúpenie hnuteľnej veci najvyššia. Uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý predloží ponuku obsahujúcu
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu podlieha konečnému schváleniu zo strany príslušného orgánu, ktorým je
konajúci konkurzný súd.
V prípade záujmu o ohliadku je nutné vopred kontaktovať správcu e-mailom na adrese: office@radacovsky.sk
alebo na telefónnom čísle: + 421 915 073 531.
JUDr. Marek Radačovský, správca

K016760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kontrošová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 698/52, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/314/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Viera Dobrovolská, sídlo kancelárie: J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, správkyňa konkurznej
podstaty dlžníka: Magdaléna Kontrošová, narod.11.5.1945, bytom Banícka 698/52, 056 01 Gelnica, v
konkurznom konani vedenom pred Okresným súdom Košice I. sp.zn. 30OdK/314/2020, týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167n ods.1,
§ 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR/ verejné ponukové
konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka:

2.kolo
Predmet ponukového konania:

Súpisová zložka majetku č.1:
Nehnuteľnosť: v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, zapísaná na LV č.3426 Okresného
úradu Gelnica, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcela č. 1038 o výmere 531 m2, druhzáhrada, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Poznámka: pozemok susedí na jednej strane s miestnym cintorínom.
Súpisová hodnota 2460,00 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Najnižšia ponuknutá suma je vo výške 80% zo súpisovej hodnoty t.j. 1968,00 eur

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:

Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Vyhlásenie
ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV MS SR.. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Spôsob uplatnenia ponuky:

1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu
záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.

2.Záujemca o kúpu uvedie na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, prip.výpis zo živnostenského registra a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude
z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z toho dôvodu záujemca doručí s ponukou aj čestné vyhlásenie
o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku
konkurzného konania: 30OdK/314/2020 t.j. vo výške 80 % hodnoty pozemku.
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu a nesmie byť nižšia ako 80 % zo súpisovej hodnoty majetku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách, najmenej 80 % zo súpisovej hodnoty.
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e/Najnižšia suma cenovej ponuky v 2.kole ponukového konania je minimálne 80 % zo súpisovej hodnoty
majetku t.j. suma 1968,00 eur.:
f/Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú. IBAN: SK24
0900 0000 0051 7154 8460 zálohu na celú ponúknutú sumu v celom rozsahu a variabilný symbol
303142020.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno PO.

Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.

Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.

Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do 14 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 30OdK/314/2020 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“ alebo do elektronickej
schránky.

Telef.kontakt pre prípadné dotazy je 0905 854413 alebo email: dobrovolska@gecom.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty:
JUDr.Viera Dobrovolská, Jána Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K016761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 850/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/375/2020 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/375/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Mikuláš Polák, nar. 24.11.1978, bytom Lomnická 850/7, 040 01
Košice-Sever (ďalej len „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32OdK/375/2020, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje týmto:

2. kolo ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty v zmysle oznamu
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 42/2021 z 03.03.2021.

Predmet ponukového konania:

1. Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v obchodnej spoločnosti NOMS Slovensko, s.r.o., so
sídlom 049 55 Ardovo, IČO: 35 878 771

Súpisová hodnota majetku: 6 640,00 EUR

2. Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v obchodnej spoločnosti NORIS SLOVENSKO, s.r.o., so
sídlom 049 55 Ardovo, IČO: 48 021 229

Súpisová hodnota majetku: 5 000,00 EUR

Podmienky 2. kola ponukového konania:
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2021

1. Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s
označením „Ponukové konanie - 32OdK/375/2020 - Neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je
kancelária správcu Ing. Andrea Sisák, Mlynská 27, 040 01 Košice.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15.30 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na
deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.30 hod. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponukového konania, ktorý
musí byť zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh cenovej ponuky na
prevod obchodného podielu v eurách, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha
v prípade, ak záujemca nebude úspešný a súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely
ponukového konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
4. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu
správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.,
č. účtu IBAN: SK56 0900 0000 0051 6963 6402
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 32OdK/375/2020, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade
fyzickej osoby – meno a priezvisko.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 4. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.
6. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.
7. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa
bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
11. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
12. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí
v plnom rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
13. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0915 949 997 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: sisak.spravca@gmail.com

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty

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

226

