Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

K016968
Spisová značka: 33K/5/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Šancová
l/A, Bratislava, IČO: 35 730 978, zast: Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o., so sídlom Twin City Tower,
Mlynské nivy 10, Bratislava, IČO: 47 239 921, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KROM.SERVICE
s. r. o., so sídlom Koceľova 17, Bratislava, IČO: 45 972 834, uznesením zo dňa 11.01.2021, č. k. 33K/5/2020-188
zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: KROM.SERVICE s. r. o., so sídlom Koceľova 17, Bratislava, IČO: 45 972
834, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2021
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K016969
Spisová značka: 27K/9/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821
01 Bratislava, IČO: 31 402 968, v mene ktorého koná likvidátor SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie
k. s., so sídlom Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 51 122 138 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 31 402 968 takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, IČO: 31 402 968.
II.

Súd konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48002381, S 1752.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky 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, a to na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí má 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.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, 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).
VII.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú správu týchto skutočnostiach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu je odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže na základe článku 5 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
3.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. 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.
4.
Podľa § 28 ZKR: (1)Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou.(2)Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (3)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. (4)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. (5)
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. (6) Doručenie prihlášky správcovi
má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (7)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. (8) 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.
5.
Podľa § 29 ZKR: (1) Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b)meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d)poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)celková suma
pohľadávky, f)podpis.(2)Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (3)V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (4)Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (5)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. (6)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. (7)K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (8)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
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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správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (9)Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (10) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom,
ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva
dlžníka.
6.
Podľa § 199 ods. 9 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia
alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
7.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe 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 (www.justice.gov.sk). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K016970
Spisová značka: 27K/1/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa veriteľa: Gomanold, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a,
Karlín, 186 00 Praha 8, ČR, IČO: 27931536 zast.: BBLegal s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava,
IČO: 47 247 614 o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TREK EQUIPMENT s.r.o., so sídlom Kempelenova 3,
841 05 Bratislava, IČO: 35 866 128 takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi TREK EQUIPMENT s.r.o., so sídlom Kempelenova 3, 841 05
Bratislava, IČO: 35 866 128.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b)na majetok patriaci
dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c)na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa
nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d)konanie o zrušení spoločnosti bez
likvidácie sa prerušuje, e)nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí,
zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K016971
Spisová značka: 1K/31/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jakub
Mihalčiak, nar. 09.06.1992, bytom Uderiná 70, 985 54 Lovinobaňa, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Gabrielu Muránsku Matuškovú, so
sídlom kancelárie Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S680.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.4.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K016972
Spisová značka: 1K/18/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Pacek - SCUBY - STAV,
nar. 04.02.1976, bytom Rumince 70, 980 50 Včelinec, IČO: 41 309 863, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e Mgr. et. Mgr. Gabrielu Turčákovú, so sídlom kancelárie
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1933.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.4.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K016973
Spisová značka: 4K/53/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Kahabková, nar. 05. 03.
1973, trvale bytom Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Luciu Fabriciusovú, so sídlom kancelárie J. A.
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1801.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.4.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K016974
Spisová značka: 5K/16/2020
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/16/2020 - 59 zo dňa 26. januára 2021 zastavil konkurzné konanie
na majetok dlžníka ELKA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35 773 651, so sídlom Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 622/S, pre
nedostatok majetku. Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nadobudlo právoplatnosť
dňa 16. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.4.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016975
Spisová značka: 30OdK/5/2021
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Adriana Máliková, narodená: 14.02.1983, bytom: Ochtinská 447, 049 32
Štítnik, o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto

rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 12.03.2021, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Ján Malík,
Revúcka Lehota 75, 049 18, v celkovej výške 6.964,94 eur, ktoré bolo doručené správcovi podstaty dňa 19.03.2021,
s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K016976
Spisová značka: 1K/22/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
B-NET, a.s. v konkurze, so
sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016977
Spisová značka: 1R/6/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Damian Strišovský, nar. 12.10.1962, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Damian Strišovský Goralská pekáreň Slovenská Ves, s miestom
podnikania 059 02 Slovenská Ves 74, IČO: 17 110 637, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Damian Strišovský, nar. 12.10.1962, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Damian Strišovský Goralská pekáreň Slovenská Ves, s miestom podnikania 059 02 Slovenská Ves 74, IČO:
17 110 637, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016978
Spisová značka: 1K/21/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FARMAPOL, spol. s
r.o., so sídlom Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485 152, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 600 EUR a náhradu výdavkov vo výške 75,81 EUR, ktoré
mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 10.12.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka
31/2020.
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing.
Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné nevyčerpanú časť preddavku vo výške
824,19 EUR zloženého dňa 10.12.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu,
položka 31/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže 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 prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 7.4.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016979
Spisová značka: 26OdK/35/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Horváth, narodený 09.02.1964, trvale bytom Štvrť
SNP 1003/33, 924 01 Galanta, 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: Tomáš Horváth, narodený 09.02.1964, trvale bytom Štvrť SNP
1003/33, 924 01 Galanta.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 41 396 197, značka správcu: S1772.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
26.03.2021, vedený pod položkou registra 102/2021, 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
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 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.
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K016980
Spisová značka: 36K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Masaryk, narodený 23.09.1986,
bytom Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rodená Masaryková,
narodená 10.11.1976, bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 07.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016981
Spisová značka: 36R/1/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KTP Group, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 917 01
Trnava, IČO: 36 616 079, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19727/T, o
návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: KTP Group, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 917 01
Trnava, IČO: 36 616 079, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 16.03.2021, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
II.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: KTP Group, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava,
IČO: 36 616 079, povolenú uznesením tunajšieho súdu č.k. 36R/1/2020 - 107 zo dňa 3.6.2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Prílohy: Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu a
nachádza sa na č. l. 432 a nasl. ( vrátane príloh)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 08.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
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K016982
Spisová značka: 36K/6/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/6/2021
PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: SK-FIGHTER s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.5.2021 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016983
Spisová značka: 36K/6/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/6/2021
UPOVEDOMENIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: SK-FIGHTER s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.5.2021 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.

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

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016984
Spisová značka: 36K/5/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/5/2021
PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: PRINTING COMPANY, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.5.2021 o 11:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
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Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016985
Spisová značka: 36K/5/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/5/2021
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: PRINTING COMPANY s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.5.2021 o 11:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.

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

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
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zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 09.04.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K016986
Spisová značka: 26K/6/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: en business, s.r.o., IČO: 481 900
55, so sídlom Mliečany 63, Dunajská Streda 929 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 37170/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: en business, s.r.o., IČO: 481 900 55, so sídlom Mliečany 63,
Dunajská Streda 929 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37170/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 08.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K016987
Spisová značka: 3K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka -odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: István Lahó, nar. 09.09.1975, trvale bytom Vlčkova 1020/19, Bratislava-Staré Mesto, 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: István Lahó, nar. 09.09.1975, trvale bytom Vlčkova 1020/19,
Bratislava-Staré Mesto, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov.
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. 3K/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
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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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 7.4.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K016988
Spisová značka: 4R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REaMOS, spol. s r.o., so sídlom
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 584 217, uznesením 4R/1/2014-1705 zo dňa 1.3. 2021
potvrdil prevod pohľadávok veriteľa
SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739, vo výške 20.833,44 eur a 2.771,12 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod
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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číslom 407 a 408, na veriteľa STAFIM SK, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 47 415 525.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 2.4. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 9.4.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K016989
Spisová značka: 4R/1/2021
Okresný súd Bratislava I v reštrukturalizačnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633, o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
Súd odvoláva: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava,
značka správcu: S 1633, z funkcie správcu dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, IČO: 35 868 856.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821
09 Bratislava, IČO: 35 868 856, správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s., IČO: 48 106 364, so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1768.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David LUKÁČIK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedbalova 19/460, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/548/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/548/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Mgr. David
LUKÁČIK, dátum narodenia: 22.04.1989 s miestom trvalého pobytu: Nedbalova 460/19, 821 01 Bratislava, štátny
občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej
podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 12. apríla 2021
Monika Martonová, správca

K016991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David LUKÁČIK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedbalova 19/460, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/548/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/548/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Mgr. David
LUKÁČIK, dátum narodenia: 22.04.1989 s miestom trvalého pobytu: Nedbalova 460/19, 821 01 Bratislava, štátny
občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 12. 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
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K016992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISTROS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 127 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 603 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/60/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/60/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby – opakovaná dražba 3. kolo
JUDr. Lenka Ivanová, správca konkurznej podstaty úpadcu ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava,
IČO: 00 603 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B
(ďalej len „Úpadca“) ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zorganizovať dražbu v zmysle
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných dražbách“), v súlade so
záväzným pokynom zo dňa 09.04.2021, zverejňuje toto oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby,
opakovaná dražba – 3.kolo, ktorej oznámenie tretieho kola bolo zverejnené v OV č. 61/2021 dňa
30.03.2021.
Navrhovateľ dražby: JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384,
zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky značka S 1811, správca
v konkurznom konaní na majetok úpadcu: ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B, na majetok ktorého
bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.07.2019, sp. zn.. 37K/60/2018 vyhlásený konkurz.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa 22.07.2019.
Dražobník: Fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona o dobrovoľných dražbách,
a to: JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384, správca zapísaný
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1811.
Určenie poradia a povahy konanej dražby: V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách
dražba je vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách a je vyhlasované tretie kolo.
Dátum a čas otvorenia a miesto konania dražby: 13.4.2021 so začiatkom otvorenia o 11,00 hod., sídlo
kancelárie správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava.
Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť – pozemok s parc. č. 1073/1, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 18359 m², parcela registra C-KN o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10000/18359 k
celku, zapísaný na LV č. 6526 pre k. ú. Devínska Nová Ves, obec BA-m. č. Devínska Nová Ves, okre Bratislava
IV, Slovenská republika, zapísaný v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu (zverejnený dňa 30.09.2019
v Obchodnom vestníku č. 188/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení hodnoty majetku zo dňa
27.11.2020).
Dôvody upustenia od dražby: Záväzný pokyn zo dňa 09.04.2021.
V Bratislave, dňa 12.04.2021
Dražobník/Navrhovateľ:
JUDr. Lenka Ivanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jahodná 3369/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 047 593
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu BPC, s.r.o., Červeňova 14, 811 03
Bratislava (teraz Jahodná 3369/9, 058 01 Poprad), IČO 47 047 593, týmto vyhlasujem siedme kolo verejného
ponukového konania na predmet speňažovania, ktorým je podnik úpadcu - bioplynová stanica v Čabradskom
Vrbovku tvorený nehnuteľným majetkom, hnuteľným majetkom, inými majetkovými hodnotami a nesplatenými
peňažnými záväzkami. Podrobné podmienky ponukového konania je možné získať v kancelárii správcu alebo na
emailovej adrese kubik@judrkubik.sk po úhrade nenávratného poplatku 100,- € na účet úpadcu vedený v Tatra
banke, a.s., IBAN SK06 1100 0000 0029 2890 7733. Záväzný návrh v ponukovom konaní musí byť doručený
poštou alebo predložený osobne na adrese JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda najneskôr do
14 kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod.
posledného dňa uvedenej lehoty, pričom platí, že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna,
tak za posledný deň lehoty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
V Dunajskej Strede dňa 12.04.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K016994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30 / 0, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Čas konania:

09.04.2021, 11.15h – 11.30h

Spôsob:

elektronický prostriedok SKYPE

Program :

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca so súhlasom všetkých členov veriteľského výboru na čas
bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov.
Na zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní všetci jeho členovia:
Veriteľ
VELAX s. r. o., IČO: 48273023, Pribinova 4, Bratislava

zástupca
počet hlasov na 1. SV
Advokátska kancelária Michal Polák - advocati 946 169

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

19

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

s.r.o.
Ragač Ondrej, Mgr. Bc., Horská 13763, Prešov
11 960
JUDr. Rastislav Stašák, advokát, 17. novembra 14, Stará Advokátska kancelária Michal Polák - advocati 2 077
Ľubovňa
s.r.o.

Prítomní sa oboznámili s rozsahom hlasovacích práv veriteľov. Zasadnutie veriteľského výboru bolo v zmysle § 38
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) uznášaniaschopné. Každý veriteľ má
v zmysle zákona na zasadnutí veriteľského výboru jeden hlas.
Všetci členovia výboru navrhli za predsedu veriteľa: VELAX s. r. o., IČO: 48273023, Pribinova 4, Bratislava.

Hlasovanie o návrhu na predsedu veriteľského výboru:
VELAX s. r. o., IČO: 48273023, Pribinova 4, Bratislava
Počet hlasov za:

3

Počet hlasov proti:

0

Zdržalo sa:

0

UZNESENIE č. 1 :
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ VELAX s. r. o., IČO: 48273023, Pribinova 4,
Bratislava.
Po tomto neboli predložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým
uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom neboli uplatnené. Po prerokovaní schváleného programu bolo
zasadnutie veriteľského výboru ukončené.
Zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru spísal a podpísal jeho predseda.

VELAX s. r. o.
zast. Advokátska kancelária Michal Polák - advocati s.r.o.

K016995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžníka Ing. Vladimír Medovarský, nar. 15.10.1966, trvale bytom Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves,
v konkurznej veci vedenej na OS BA I., pod sp. zn.: 37OdK/458/2018 týmto oznamuje, že dňa 09.04.2021, zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa prihláseného po základnej lehote:

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
IČO: 35807598

Sídlo
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Celková suma pohľadávky
·
Por č. 1.
4 775,74 EUR
·
Por č. 2.
3 494,76 EUR

V Bratislave, dňa 12.04.2021
Pospíšil & Partners, k.s.

K016996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Líška Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vietnamská 5822 / 41, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1982
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/183/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/183/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPISU MAJETKU
Všeobecná podstata
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Michal Líška, nar. 19.12.1982, Vietnamská 5822 / 41, 821 04 Bratislava, č. k.
33OdK/183/2020 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Súpisová zložka - Stavba
popis
obec
štát
ulica
orientačné číslo vchodu
názov katastrálneho územia
číslo listu vlastníctva
súpisné číslo
parcelové číslo
spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota

·
·

chata
BA-m.č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Slovenská republika
Záhorská Bystrica
1451
4039
1/10
3.000,00 Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.04.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Syslia 27 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 787 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o., so sídlom Syslia 27 , 821 05
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 15.02.2016 od veriteľa Thorpe recovery, družstvo, so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen , IČO: 46 662 324
a to: súhrnná prihláška pohľadávky v celkovej sume 3.687,83 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 16.02.2016
JUDr. Michal Mišík, správca

K016998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Syslia 27 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 787 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o., so sídlom Syslia 27 , 821 05
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 21.12.2015 od veriteľa Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava , IČO:
30 844 789 a to: 3 samostatné prihlášky pohľadávok v celkovej sume 2.221,15 €, ktoré boli zapísané do zoznamu
pohľadávok dňa 22.12.2015
JUDr. Michal Mišík, správca

K016999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VLASŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 21 / 559, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 257 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2021 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.3.2021,
sp. zn.: 4K/9/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62/2021 dňa 31.3.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava.
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adrese správcu: JUDr. Mária Krumpolcová
Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú
adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s
uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je
odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri
uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi.
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti
s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý
majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka
zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo viii. skutočnosť, či sa
požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia
insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. 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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
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. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času,
kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from March 24, 2021, file No. 4K/9/2021
published in Commercial Journal No. 62/2021 on March 31, 2021, the bankruptcy has been declared on the
estate of debtor: VLASŤ, Identification Number: 42 257 344, with the seat at Miletičova 559/21, 821 08
Bratislava, Slovakia (hereinafter only debtor).
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification
number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and,
where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if
interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for
which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior
to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or
a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest
being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the
registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing
on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of setoff claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim. Application that will not be delivered on time will be considered as claims
in bankruptcy, but the creditors may not exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing
receivable into the list of receivable into the Commercial Journal with a mandatory information such as name of
creditor and the amount claimed. Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to
the limitation and to the extinction of law as the exercise of the right to the court. The creditor has the right to enter
into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal that he draws a schedule of
payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic.
This creditor is obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be
delivered by trustee by publishing it in the commercial journal only.
The creditor can not to change the application of the claim. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right,
object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Mortgage creditor is authorized to enter the bankruptcy only if the receivable from housing loan is due
or in the case of if the first secured creditor delivered application of the receivable to the trustee office.
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
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 Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca / bankruptcy trustee

K017000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VLASŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 21 / 559, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 257 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2021 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca úpadcu: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova 559/21, 821
08 Bratislava týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo na tel.
čísle 0902 418 193 alebo e - mailom na msutkova@patent-iurist.sk.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovit Balaž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 937, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK18/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, 33OdK18/2021, zo dňa 25.2.2021, zverejnené v OV 45/2021, zo dňa
8.3.2021, bol vyhlásený na majetok dlžníka Ľudovít Baláž, nar. 8.4.1960, bytom Nádražná 937, 908 73 Veľké
Leváre
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR vyhotovi súpis majetku dlžníka.
Súpisová zložka majetku č.1
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 12.4.2021
Typ súpisovej položky majetku: - nehnuteľný majetok
Stavba, rodinný dom, súp.č. 380, postavený na par,č, 926/42, podľa LV 443, k.ú. Veľké Leváre
Majetkový podiel 1/12
Súpisová hodnota: 4.000.-EUR
Dlžník si v zmysle § 166d ZKR uplatnil na tento majetok nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá predstavuje,
v súlade s § 1 nariadenia vlády č. 45/2017Z.Z. sumu 10.000.-Eur.
S poukazom na uvedené, ako aj ustanovenie § 187o ZKR vyplýva, že obydlie dlžníka, na ktoré si uplatnil dlžník
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno speňažiť iba dražbou, ak po výťažku a po odpočítaní nákladov
speňaženia ostane pre dlžníka suma 10.000.-Euro a bude uspokojený aspoň sčasti prihlásený veriteľ.
Vzhľadom na hodnotu majetku, s prihliadnutím na bonitu a likviditu majetku, výšku spoluvlastníckeho podielu má
správca za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
Ak však, ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu
s overením priebehu dražby, v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia na účet správcu CSOB a.s.,
IBAN SK30 7500 0000 0009 0206 9533, s variabilným číslom 33182021, vychádza sa zo znaleckého posudku.
Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
Nakoľko správca nezistil žiaden iný majetok dlžníka, ktorý by tvoril konkurznú podstatu, bude v opačnom prípade
konkurz ukončený s poukazom na § 167v ods.1 ZKR.
JUDr. Tomáš Vaňo, Správca 289
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K017002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Vaškovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava III - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/52/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/52/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca úpadcu:
Adriána Vaškovičová, nar. 17.11.1975, trvale bytom Miestny úrad Bratislava III - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava, oznamuje, že jej bola doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: POHOTOVOSŤ,
s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, po základnej prihlasovacej lehote na
prihlasovanie pohľadávok, pričom výška prihlásenej sumy predstavuje 14 743,73 €.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K017003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28, Lozorno, okr. Malacky, spis.
27OdK/384/2020, bola dňa 08.02.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., sídlo
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 23636/B, v celkovej prihlasovanej výške 9.405,56 EUR. Prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o.
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Tomáš Kozovský
SKP úpadcu

K017004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vacík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 2328 / 44, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/54/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/54/2020

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

JUDr. Oľga Karásková, správca dlžníka: Ján Vacík, nar. 01.08.1985, bytom Veľkomoravská 2328/44, 901 01
Malacky, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), uverejňuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 3. 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. 226/2020 zo dňa
24.11.2020, a to pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:

1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo značky DAEWOO NEXIA, TF19Y, EČ MA638AP, VIN:
KLATF19Y1TC230863, druh karosérie: AA sedan, strieborná metalíza svetlá, kategória M1, rok výroby 1996,
súpisová hodnota 100,- €,

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.

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.
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číslo účtu: IBAN SK92 1100 0000 0029 1063 5362
SWIFT/BIC: TATRSKBX
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/54/2020 S1357 – Ján Vacík –
záloha“

III. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "33OdK/54/2020 S1357 - konkurz na majetok dlžníka Ján Vacík – ponukové konanie na
predaj hnuteľnej veci – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu
osobne alebo ako zásielku najneskôr v 10-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

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 tretie kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca
vyradí predmet konania zo súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 226/2020 zo dňa
24.11.2020.
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

29

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

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 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

K017005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28, Lozorno, okr. Malacky, spis.
27OdK/384/2020, bola dňa 10.02.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., sídlo Mýtna
48, Bratislava, IČO: 35 831 154, v celkovej prihlasovanej výške 970,06 EUR. Prihláška pohľadávky veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o. bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote a bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Tomáš Kozovský
SKP úpadcu

K017006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baraniaková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 33K/12/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/12/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Anna Baraniaková, nar. 22.12.1965, bytom Kukučínova 4441/26, 926 01
Sereď týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
6. hnuteľná vec: strieborné náramkové hodinky, čierny náramok, zn. JZAHANG, priemer 45 mm, stav
opotrebovanosti: použitá, súpisová hodnota 5,- €
7. hnuteľná vec: mobilný telefón zn. NOKIA, čiernej farby, PIN: 0000, model RM-1134, MEI: 354896084990525,
stav opotrebovanosti: použitá, súpisová hodnota 5,- €
JUDr. Oľga Karásková, správca

K017007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28, Lozorno, okr. Malacky, spis.
27OdK/384/2020, bola dňa 02.03.2021 elektronicky doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., sídlo Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v počte prihlášok 4, v
celkovej prihlasovanej výške 2.232,09 EUR. Prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Tomáš Kozovský
SKP úpadcu

K017008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viskup Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská 3112 / 19, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1959
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/546/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/546/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, značka správcu
S 1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Viskup, nar. 25. 12. 1959, trv. byt. Vígľašská 3112/19, 851
06 Bratislava, 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
12.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádzal najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca naďalej vykonáva šetrenia
ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich podali
Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.
V Bratislave, dňa 12.04.2021
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K017009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28, Lozorno, okr. Malacky, spis.
27OdK/384/2020, bola dňa 08.03.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský
súd v Bratislave, sídlo Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej prihlasovanej výške
262,23 EUR. Prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Tomáš Kozovský
SKP úpadcu

K017010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chládek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2590 / 3, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1955
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdS/1/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4OdS/1/2020 zo dňa 29.01.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku 29/2021 vydanom dňa 12.02.2021 pod č. K007191, bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi dlžníka Ing.
Peter Chládek, nar. 13.06.1955, trvale bytom Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava a súčasne bola do
funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02
Bratislava, značka správcu S1704.
KRIVANKON, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Chládek, nar. 13.06.1955, trvale bytom
Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 168c ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že pomery dlžníka neumožňujú zostaviť
splátkový kalendár.
Možnosti dlžníka správcovi nedovoľujú zostaviť návrh splátkového kalendára tak, aby bol splniteľný a zároveň v
súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K záveru o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára správca dospel po preskúmaní pomerov dlžníka a
šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i a § 168c zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
vzhľadom na možnosti dlžníka, najmä s prihliadnutím na pomer záväzkov k hodnote majetku dlžníka,
budúcich príjmov, nevyhnutných výdavkov na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb dlžníka a
jeho vyživovaných osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie oddlžením
nedotknutej pohľadávky.
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia správcu v Obchodnom vestníku sa konanie o určenie splátkového kalendára končí
a zanikajú účinky ochrany pred veriteľmi. Proti tomuto procesnému postupu nie sú prípustné žiadne procesné
prostriedky obrany.
Dlžníkovi Peter Chládek, nar. 13.06.1955, trvale bytom Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava správca
odporúča, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Bratislava, 12.04.2021

KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K017011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrupka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/558/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/558/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ľudmila Jurčová, správca S1802, správca dlžníka Peter Chrupka, nar. 16.10.1959, trvale bytom: 901 01
Malacky (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistila žiadny majetok.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §
167 v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave, dňa 12.4.2021
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K017012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 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 aj ako len
„ZKR“) a so záväzným veriteľského výboru úpadcu zo dňa 11.12.2020 III. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: RUSSEL EXPORT - IMPORT, s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 (ďalej len „Úpadca“) .

I.

Predmet speňaženia

Predmetom predaja je nižšie uvedená ochranná známka:

Číslo súpisovej Dôvod
zapísania Deň zápisu do
Spoluvlastnícky
Popis
zložky
majetku do súpisu
súpisu
podiel
Ochranná známka č. 232603 s dátumom
zápisu 12.0.6.2012 s
§ 67 ods. 1, písm. a)
názvom RUSSEL EXPORT-IMPORT,
54
23.10.2017
1/1
ZKR
druh známky:
kombinovaná vo farbách žltá, hnedá,
bledohnedá.

Súpisová
hodnota

500,00 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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(ďalej len „Predmet speňaženia“)

II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

1. Lehota na predloženie písomnej ponuky je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.
2. Záujemca je povinný zaslať aj zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej výšky kúpnej ceny na
účet IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 7454, s VS: 5002020 a s poznámkou: Ponuka + „Meno
a priezvisko záujemcu“. Záloha musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku záujemcu nebude prihliadať.
3. Záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s nadobudnutím Predmetu speňaženia.
4. Víťazom tohto ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky verejného
ponukového konania a predloží najvyššiu ponuku na kúpnu cenu.
5. Záujemca, ktorého určí príslušný orgán ako víťazného, ktorý odmietne uzavrieť zmluvu za účelom
nadobudnutia Predmetu speňaženia bude povinný uhradiť v prospech konkurznej podstaty zmluvnú
pokutu vo výške 30% ním ponúknutej kúpnej ceny. Na tieto účely bude na zmluvnú pokutu započítaná
zložená záloha na kúpnu cenu.
6. Príslušný orgán má právo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku, a to aj bez udania dôvodu.
7. Správca si vyhradzuje právo toto ponukového konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.
8. Na neúplné ponuky, alebo ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať.
9. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, vyzve Správca
dotknutých záujemcov na navýšenie svojich ponúk.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Obsah ponuky a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie Predmetu speňaženia sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„RUSSEL EXPORT-IMPORT – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – Ochranná známka - NEOTVÁRAŤ“ na
adrese správcovskej kancelárie správcu: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·
·
·
·

Identifikácia záujemcu v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
email a telefónne číslo, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, email a telefónne číslo
na osobu oprávnenú konať v mene právnickej osoby;
Presné vymedzenie Predmetu speňaženia;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH;
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
Vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania;
Označenie čísla účtu, na ktorý Správca vráti záujemcom zložené zálohy v prípade neúspechu ich ponúk;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace a u záujemcov – fyzickej osoby podnikateľa výpis
zo živnostenského registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Ponuka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou.

Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom alebo v českom jazyku.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie Predmetu speňaženia uskutoční správca do 3
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu, pričom o tom vyhotoví úradný záznam.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk bez zbytočného odkladu po
obdržaní záväzného pokynu príslušného orgánu.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu, o čom vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote
5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušného orgánu Správcovi, a to buď písomne, elektronicky
alebo telefonicky.

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K017013
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava,
správca úpadcu: MyFood Park s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť
Petržalka, IČO: 51 275 368, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 12.04.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Iveta Gubová –
BIOLIENKA, sídlom: Farská 780/27, 956 21 Jacovce, IČO: 46 299 653, v celkovej výške prihlásenej sumy 754,31
Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K017014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Turčáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1973
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/475/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Pavol Turčáni, nar. 24. 03. 1973, trvale bytom
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

II. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka a to:

Číslo súpisovej položky: 1

Popis: Obchodný podiel vo výške 100% základného imania v obchodnej spoločnosti LARID, s.r.o. (IČO: 36
780 936)
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok,
lehota
uplynie
najbližší
nasledujúci
pracovný
deň),
a to
v zalepenej
obálke
s označením PONUKA_27OdK/475/2020 na adresu kancelárie správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: záloha_27OdK/475/2020
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu znáša v plnom rozsahu nadobúdateľ.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V Bratislave, dňa 12.04.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K017015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Radomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68 / 107, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1976
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/550/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/550/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznej veci dlžníka Radomír Demeter, nar. 26. 12. 1976, trv. byt. Hlavná 68/107,900 61 Gajary, okr.
Malacky, nebol zistený žiaden majetok, a z toho dôvodu správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade ak
majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka, predniesli v zmysle § 166i ods. 2 ZKR takýto podnet
správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Inak v zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K017016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Synek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3030 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/544/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/544/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: Bayside Line, s. r. o, so sídlom Drieňová 1J, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50
210 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110029/B
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

2. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: Parker Side, s.r.o., so sídlom Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50
211 048
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)

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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Sporný zápis: nie

3. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: Obchodník, s. r. o., so sídlom: Mierová 25, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 728
269
Výška vkladu: 4.250,- EUR
Rozsah splatenia: 4.250,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 85% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: nie

4. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: astol, s.r.o., so sídlom: Warferova 1, 040 11 Košice – Juh, IČO: 48 126 586
Veľkosť obchodného podielu:
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

5. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: NELSON PROPERTIES SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 43 870 201
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100 % základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

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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6. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: Spravaspoločnosti.sk, s. r. o., so sídlom: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 47 486 198
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100 % základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

7. Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: ADREL s.r.o., so sídlom: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51
113 147
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia: 5.000,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100 % základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

K017017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: MONTRE, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava, IČO: 35 918 608, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, v
zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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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oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok
obsahujúca 2 pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok veriteľa: Papugová Veronika, Uralská 15,
Košice, SR, iná pohľadávka, Právny dôvod: Nevyplatená mzda za marec 2020 a nevyplatená mzda za apríl 2020
v celkovej sume 838,11 €.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K017018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva KISSOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devätinova 6/9627, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/69/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/69/2020
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 – Eva KISSOVÁ, dátum narodenia: 15.03.1979 s
miestom trvalého pobytu: Devätinova 9627/6, 821 06 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 12.04.2021, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu, veriteľom
s obchodným menom: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť
Petržalka, IČO: 35 724 803, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ prihlásil
do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu tri nezabezpečené pohľadávky: pohľadávku s poradovým číslom 1
v celkovej sume 318,01 EUR, pohľadávku s poradovým číslom 2 v celkovej sume 1.446,55 EUR a pohľadávku
s poradovým číslom 3 v celkovej sume 440,34 EUR. Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané
do Zoznamu pohľadávok dňa 12.04.2021.
V Bratislave, dňa 12. apríla 2021
Monika Martonová, správca

K017019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekova 52/59A, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/259/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Milan Gažo (23.02.1980) Šulekova 52/59A, 920 03 Hlohovec Šulekovo, spisová značka 36OdK/259/2020, správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so sídlom
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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kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica , týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca zabezpečoval
zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani
oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by
mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.

K017020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vávra Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 247, 919 10 Buková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/361/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/361/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. opakovaného kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – Petra
Vávru
Na základe oznámenia konkurzného správcu Mgr. Jany Petrášovej Laiferovej zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 48/2021 zo dňa 11.03.2021, prebehlo I. opakované kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku dlžníka Peter Vávra, nar. 13.08.1978, trvale bytom 919 10 Buková 247, podnikajúceho pod obchodným
menom Peter Vávra, IČO: 45 872 198, s miestom podnikania 919 10 Buková 247, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 28.02.2013, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 1
a č.2 , zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 27/2021 zo dňa 10.02.2021 a to:
P.
Nehnuteľnosti
č.

Popis nehnuteľnosti

Katastrálne
územie

1. Pozemok – parc. Parcely registra „E“ evidované na mape Senica
č. 1985
určeného operátu, o výmere 3313 m2,
druh: lesný pozemok, podiel pripadajúci
na dlžníka 552,16 m2
2. Pozemok – parc. Parcely registra „E“ evidované na mape Senica
č. 2114/16
určeného operátu, o výmere 378 m2,
druh: lesný pozemok, podiel pripadajúci
na dlžníka 63 m2

Súpisová
List
Podiel hodnota
vlastníctva
v€
8539
1/6
380,00

Vecné
Deň zápisu
bremeno
do súpisu
alebo ťarcha
Nie
je 07.02.2021
zriadené

8539

Nie
zriadené

1/6

44,00

je 07.02.2021

I. opakovaného kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka sa zúčastnili traja záujemca.
Víťaznou ponukou na odkúpenie hore uvedeného nehnuteľného majetku za ponukovú cenu 212 EUR, slovom
dvestodvanásť euro sa stal záujemca Miroslav Hřivnáč, Čiližská 5009/40, 821 07 Bratislava.
V Piešťanoch dňa 12.04.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Petra Vávru
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K017021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pásztor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. M. Hodžu 903 / 18, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Jozef Pásztor, nar. 27.03.1951, bytom M.M. Hodžu 903/18,
927 01 Šaľa, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/253/2020, oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty v súlade s § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Šamoríne, dňa 12.04.2021
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K017022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Janeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1974
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/4/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Eva
Janeková, nar.: 22.11.1974, trvale bytom Jána Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/4/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 09.04.2021, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma: 1.898,43 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trnave, dňa 12.04.2021

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K017023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/304/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Jaroslav Mihok (10.02.1965) Hurbanova 1378/36, 905 01
Senica, spisová značka 36OdK/304/2020, správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so sídlom
kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica , týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca zabezpečoval
zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani
oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by
mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.

K017024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orichel Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na rybníku 420 / 1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka –Martina Orichela
Na základe oznámenia konkurzného správcu Mgr. Jany Petrášovej Laiferovej zverejneného v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 48/2021 zo dňa 11.03.2021, prebehlo I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
dlžníka Martin Orichel, nar. 11.11.1972, trvale bytom Na Rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaného
v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 1 a č.2 , zverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 34/2021 zo dňa 19.02.2021 a to:
P.
Nehnuteľnosti
č.

Popis nehnuteľnosti

Katastrálne List
Podiel
územie
vlastníctva

1. Rodinný dom súp. č. Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
174 – stavba domu na na rodinnom dome,
parc.č. 105, výmera 288, súp.
č.
174,
druh zastavaná plocha a postaveného na parc.
nádvorie
č. 105, o veľkosti 2/44
– ny
2. Rodinný dom súp. č. Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
174 – stavba domu na na rodinnom dome,
parc.č. 105, výmera 288, súp.
č.
174,
druh zastavaná plocha a postaveného na parc.
nádvorie
č.
105,
o veľkosti
14/440.
3. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 105, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 105, na dlžníka 6,545 m2
výmera
288,
druh
zastavaná
plocha
a
nádvorie
4. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 105, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 105, na dlžníka 4,58 m2
výmera
288,
druh
zastavaná
plocha
a
nádvorie
5. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 102, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 102, na dlžníka 37,45 m2
výmera
824,
druh
záhrada
6. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 102, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 102, na dlžníka 26,218 m2
výmera
824,
druh
záhrada
7. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 103, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 103, na dlžníka 7,818 m2
výmera
86,
druh
zastavaná
plocha
a
nádvorie
8. Parcely registra „E“ Spoluvlastnícky podiel Pusté Úľany
evidované
na
mape na pozemku parc. č.
určeného
operátu
- 103, podiel pripadajúci
pozemok parc. č. 103, na dlžníka 2,736 m2
výmera
86,
druh
zastavaná
plocha
a
nádvorie

Súpisová Vecné bremeno
hodnota ťarcha
v€
1818,18
Nie je zriadené

alebo Deň zápisu
do súpisu

1936

2/44-ny

30.01.2021

1936

14/440-ín 1272,73

51

1/44

130,91

51

14/880

91,64

Zriadené vecné bremeno - 30.01.2021
právo
doživotného
a bezodplatného užívania
nehnuteľností v prospech
Petra
Orichela,
nar.
14.07.1955.

50

2/44

749,09

Nie je zriadené

50

14/440

524,36

50

2/44

156,36

Zriadené vecné bremeno - 30.01.2021
právo
doživotného
a bezodplatného užívania
nehnuteľností v prospech
Petra
Orichela,
nar.
14.07.1955.
Nie je zriadené
30.01.2021

50

14/440

54,73

Zriadené vecné bremeno - 30.01.2021
právo
doživotného
a bezodplatného užívania
nehnuteľností v prospech
Petra
Orichela,
nar.
14.07.1955.
Nie je zriadené
30.01.2021

30.01.2021

Zriadené vecné bremeno - 30.01.2021
právo
doživotného
a bezodplatného užívania
nehnuteľností v prospech
Petra
Orichela,
nar.
14.07.1955.

I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka sa zúčastnil jeden záujemca.
Víťaznou ponukou na odkúpenie nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku dlžníka za ponukovú cenu
268 EUR, slovom dvestošesťdesiatosem euro sa stal záujemca Slovak Estate, s.r.o., Tallerova 4, 81102
Bratislava, IČO: 50 050 907.
V Piešťanoch dňa 12.04.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
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Konkurzný správca dlžníka Martina Orichela

K017025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/384/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/384/2020-12 zo dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lucia Čonková, nar. 26.02.1989, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, 917 01 Trnava, dlžník
bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so
sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa
14.01.2021.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Lucia Čonková, nar. 26.02.1989, trvale bytom
Coburgova ulica 7972/60B, 917 01 Trnava, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/384/2020
zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K017026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Rigó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakany 123, 930 40 Čakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/239/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/239/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Marcel Rigó (28.05.1984) 930 40 Čakany 123, spisová
značka 25OdK/239/2020, správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so sídlom kancelárie Sadová
3/A, 905 01 Senica , týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku
podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z
vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu
potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu.
Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať
doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

K017027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Lenghartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Zelenice 250, 920 52 Horné Zelenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1970
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/12/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.02.2021 č. k.: 25OdK/12/2021-13, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.02.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ivana Lenghartová, nar.: 02.02.1970, trvale bytom 920 52 Horné Zelenice 250,
(podnikajúceho pod obchodným menom Ivana Lenghartová, IČO: 43 388 370, s miestom podnikania 920 52
Horné Zelenice 250, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.11.2011), (ďalej v texte len ako „Dlžník“),
a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687,
značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - Štátny fond rozvoja bývania, IČO:
3 749 542, so sídlom: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, ktorého zabezpečená pohľadávka je zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod číslom 2/1:
A. POZEMKY :
Č.
súp. Parcela
zložky
registra "C"

Druh pozemku

Výmera

LV
č.

1

145/2

záhrada

1290

467 Horné Zelenice

2

145/3

zastavaná plocha a
491
nádvorie

B. STAVBA:
Č.
súp. Súpisné
zložky
stavby
3

250

č.

Katastrálne
územie

467 Horné Zelenice

Popis stavby

Na
parc.č.

LV
č.

Katastrálne
územie

rodinný dom

145/3

467 Horné Zelenice

Obec
Horné
Zelenice
Horné
Zelenice

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/2

1 700,00 €

1/2

650,00 €

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

Horné
Zelenice

1/2

podiel Súpisová
hodnota
80 000,00 €

DAREKON, k. s., správca S1806

K017028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kolmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Seredská 4015/174, 917 05 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1969
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/383/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/383/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021 č. k.: 25OdK/383/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 15.01.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969, trvale bytom Ulica Seredská 4015/174,
917 05 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 15.03.2021,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 24.11.2020 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969, trvale bytom Ulica Seredská 4015/174, 917 05 Trnava sa k o n č í
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K017029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 582/61, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/318/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Deň vydania: 15.04.2021

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Jána Hollého 582/81, Borský Mikuláš

200,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 50% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 253182020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Lišková“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Lucia
Lišková, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
darekon.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

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

K017030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Bubák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgočka 113, 925 54 Šalgočka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1991
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Šalgočka
925 54

113,

220,00 €

Šalgočka
925 54

113,

50,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
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Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 50% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 36242021 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Bubák“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Matúš
Bubák, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
darekon.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom alebo
najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada. Na ponuku doručenú do elektronickej schránky
Správcu sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Matúš Bubák, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k.s., správca S1806
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K017031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felix Dömény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Fučíka 793/49, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1985
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/121/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.05.2020 č. k.: 28OdK/121/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 95/2020 zo dňa 20.05.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 21.05.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Felix Dömény, narodený 09.05.1985, trvale bytom Júliusa Fučíka 793/49, 925 22
Veľké Úľany, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
236/2020 zo dňa 08.12.2020 bol speňažený v druhom kole ponukového konania vyhlásenom Správcom v
Obchodnom vestníku č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021 za najvyššiu ponuku vo výške 150,- €, pričom v súlade s §
167r ods. 2 a ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) otec Dlžníka ako oprávnená osoba využil
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní a dňa
26.03.2021 zaplatil na konkurzný účet Správcu sumu 150,- EUR.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
ZKR.
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Felix Dömény, narodený 09.05.1985, trvale bytom
Júliusa Fučíka 793/49, 925 22 Veľké Úľany, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K017032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezóvszká Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šuľany 132, 930 33 Horný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/17/2021 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/17/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, Prihlásená suma: Istina 10.128,16
EUR, úroky: 3.099,54 EUR, úroky z omeškania: 1.228,28 EUR, náklady z uplatnenia: 754,46 EUR, celková suma
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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15.210,44 EUR, prihláška doručená dňa: 08.03.2021
2. Silverside, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560, Prihlásená suma: 5.782,22 EUR, úroky:
1.089, 91 EUR, Náklady z uplatnenia: 1.068,94 EUR, celková suma: 7.941,07 EUR, prihláška doručená dňa:
12.03.2021
3. Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, Prihlásená suma: Istina
5.740,60 EUR, celková suma 5.740,60 EUR Prihláška doručená dňa: 24.02.2021
4. VSD, s.r.o., Trebišovská 151/3, 821 02 Bratislava, IČO: 35 814 560, Prihlásená suma: Istina: 6.497,43 EUR,
úroky z omeškania: 127,28 EUR, náklady z uplatnenia: 782,28 EUR, celková suma: 7.406,99 EUR, prihláška
doručená dňa: 26.03.2021
5. Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155, Prihlásená suma: Istina 218,85 EUR, úroky 9,83 EUR, celková suma 228,68 EUR, prihláška doručená dňa:
24.02.2021

K017033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: shoozers EU s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 123 / 0, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 469 029
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38K/13/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/13/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca úpadcu: shoozers EU
s. r. o. v konkurze, so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50 469 029, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 33473/R, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trenčín, pod sp. značkou 38K/13/2020, v súlade s § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
14.05.2021 o 12:00 hodine, v sídle správcu na adrese Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, s
nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
a doklad totožnosti.

V Bánovciach nad Bebravou, 12.04.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Zajac, správca

K017034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kubiatko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 78/6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/34/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 16.03.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok Štefan Kubiatko, nar. 28.10.1982, trvale
bytom 29. augusta 78/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
40OdK/34/2021 zo dňa 22.02.2021 končí, účinky oddlženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Štefan Kubiatko, nar. 28.10.1982, trvale bytom
29. augusta 78/6, 972 51 Handlová, Slovenská republika, sp. zn.40OdK/34/2021 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K017035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/25/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/25/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Jozef Lukáč, nar.
23.09.1956, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
opis súpisovej zložky majetku :
KN vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, okres Ilava, obec Ladce, katastrálne územie Ladce
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Číslo LV
1313
1313
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363
2363

Typ záznamu
Parcela C
Parcela C
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E

Výmera
1189
535
2534
2318
5280
3352
3079
3012
7510
15169
381
1732
156
957
267
1867
1281
4050
89930
10096
4831
3116
336
565
461
24856
10639
10701
3468
39482
20427
5451
8551
9228
10656
2069
42
50
1448
863
3965
125
1061
5783
3264
11734
686
25809
1429
3571
1161
7070
12793
28998
8719
53516
13194
73917
1701
12166
57740

Konkurzy a reštrukturalizácie
Druhu pozemku/ stavby/ priestoru
zast. pl.
zast. pl.
orná p.
orná p.
TTP
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
TTP
TTP
TTP
orná p.
TTP
TTP
TTP
orná p.
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ostat. pl
orná p.
TTP
TTP
TTP
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ostat. pl
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

Parcelné číslo
1104
1105
424
445/1
489
1320
1321
1322
1323/1
1339
1341
1342/1
1342/101
1344
1345/3
1346/1
1347/1
1377/1
1377/2
1377/101
1422
1428/1
1428/3
1428/301
1519/1
1600
1605/1
1605/2
1647/2
1654
1740
1773
1780
1793/501
1793/502
1803/501
1803/503
1805
1808/501
1808/503
1809/501
1809/503
1811
1812
1814
1815/501
1815/504
1816/501
1816/502
1817/501
1817/503
1817/506
1818
1819
1820
1821
1822
1823/501
1824
1825
1827

Deň vydania: 15.04.2021
Vlastnícky podiel
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264

Súpisová hodnota €
5,67
2,55
6,05
5,53
1,20
8,00
7,35
7,19
17,92
36,20
0,91
4,13
0,37
2,28
0,64
4,46
3,06
0,92
20,44
2,29
11,53
0,71
0,08
0,13
1,10
5,65
2,42
2,43
0,79
8,97
48,74
13,01
1,94
2,10
2,42
4,94
0,10
0,12
3,45
2,06
9,46
0,29
2,53
13,80
0,74
2,66
0,15
5,86
0,32
0,81
0,26
1,60
2,90
6,59
20,80
12,16
3,00
16,80
0,39
2,76
13,12
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2363
2363
2363
2363
2363
2363
2453
2453
2453
2453
2453
2961
3006
3105
3220
3220
3220
3220
3221
3221
3221
3221

Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela C
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela C
Parcela C
Parcela C
Parcela C

58163
19990
16686
3734
4953
74
839
907
2161
96
575
7746
8433
2032
7556
5289
2521
1648
2582
339
2437
446

Konkurzy a reštrukturalizácie
TTP
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
ostat. pl
zast. pl.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
orná p.
TTP
TTP
TTP
TTP
orná p.
orná p.
ostat. pl
ostat. pl

1828
1829
1830
1833
1835
1181/4
491/1
863
924/501
924/502
1102
1319
1421
1682/1
1741
1770/501
1770/502
1770/503
608/1
608/13
608/14
608/15

Deň vydania: 15.04.2021
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/264
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/384
1/288
1/48
1/264
1/264
1/264
1/264
32/16896
32/16896
32/16896
32/16896

13,22
47,70
39,82
8,91
11,82
0,35
2,00
44,05
113,45
5,04
30,19
12,70
18,45
26,67
1,72
1,20
0,57
0,37
3,08
0,40
2,90
0,53

Súpis majetku všeobecnej podstaty zostavený v Trenčíne, dňa 12.04.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K017036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Husák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bobot 225, 913 25 Bobot
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/659/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/659/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Milan Husák, nar. 28.02.1966, trvale bytom 913 25 Bobot 225 týmto
oznamuje, že dňa 26.02.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná prihláška pohľadávky veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598, a to 2 pohľadávky v celkovej výške pohľadávky
č. 1 v celkovej sume 2370,24 Eur a pohľadávky č. 2 v celkovej sume 8439,02 Eur, ktorá prihláška pohľadávky
bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

V Považskej Bystrici
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JUDr. Róbert Fatura, správca

K017037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Hambalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/531/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/531/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka – Dominik Hambalko, nar. 19.03.1990, trvale bytom: Slatinská 1333/6,
957 01 Bánovce nad Bebravou, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – KRUK Česká
a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové IČO: 24 785 199, a to v
celkovej výške 819,69 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K017038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn.
konania: 38OdK/529/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát.
Predmetom predaja je peňažná pohľadávka, zapísaná do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
v konkurznom konaní úpadcu
Typ súpisovej
P.
položky
Dlžník
č.
majetku

1.

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku

Súpisová
Deň
hodnota majetku zápisu

Pohľadávka za poskytovanie služieb s vykonateľným
exekučným titulom EX 1061/2012 na peňažné plnenie
rozsudku č. 39Cb 31/2011 zo dňa 23.01.2012, vydaného
Okresným súdom Trenčín zaplatiť pohľadávku 2530,93 EUR
MICHALKA Tomáš– INOXM
a jej príslušenstvo
Gastrotechnika,
Brunovce
2530,93 EUR s
16.03.2021
135,
Brunovce,
IČO:
príslušenstvom
Dňa 06.05.2021 vydal Exekútorský úrad Rimavská Sobota
41 376 340
JUDr.Ing.Ján Gasper, PhD., súdny exekútor Upovedomenie
o zastavení starej exekúcie , ktoré bolo OS Nové Mesto nad
Váhom doručené 06.05.2021. Deň doručenia súdu sa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považuje za deň ukončenia exekučného konania.

Správca peňažnú pohľadávku speňažuje v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1) ZKR.
Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť písomne najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Marek Belanský, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Marek Belanský - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúknutej
kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej
účasti záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
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Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 385292020
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K017039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vojtáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/21/2021 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/21/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/21/2021
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Juraj Vojtáš , nar.: 29.06.1988
018 41 Dubnica nad Váhom

1.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: nákladné vozidlo , zn. Mercedes - Benz , rok výroby: 2000, výrobné č. WDB1680311J411493 , farba : modrá metalíza , stav
opotrebenia : opotrebované vzhľadom na vek vozidla ,vozidlo je pojazdné, je potrebná výmena spojky a kompletnejšia údržba vozidla .
Celková suma: 500,- €
Mena:
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Euro
Hodnota: 500,- €
Dátum zapísania do súpisu: 12.04.2021

JUDr. Danica Birošová, správca

K017040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
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 Trenčín
38OdK/454/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Ján Tencer, nar. 20.11.1954, trvale bytom
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová, Slovenská republika, ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania:
38OdK/454/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje II. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát.
Predmetom predaja je hnuteľný majetok, zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
v konkurznom konaní úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020.
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
P. Typ
súpisovej
Označenie
č. položky majetku

Rok
výroby

Osobný automobil - auto FORD
1. hnuteľná vec - auto FOCUS DNW/C9DA1/5DDMU
1999

Výrobné
číslo

a

evidenčné

VIN:
WF0NXXGCDNXU21312
EČV: PD215EK

Stav

Súpisová
hodnota
majetku

Ojazdené
Cca 234000 800,00 EUR
km

Deň zápisu

22.12.2020

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť písomne najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Ján Tencer, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Ján Tencer - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
g. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
h. prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
i. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
j. súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúknutej
kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej
účasti záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 384542020
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
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podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K017041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Potočňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom neuvedené, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/389/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/389/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Martin Potočňák nar. 28.12.1989 trvale bytom Dubnica nad Váhom týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 35 807 598 v celkovej sume 1889,10 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K017042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Greňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Lehota 153, 916 35 Stará Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2018 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 06.04.2021 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Alena Greňová, 916 35 Stará lehota 153,
Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/563/2018, doručená prihláška
pohľadávky veriteľa Pohotovosť , s.r.o. , Pribinova 25 , 811 09 Bratislava ., vo výške 3710,67 €.
Prihláška veriteľa Pohotovosť , s.r.o. , Pribinova 25 , 811 09 Bratislava bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne 12.04.2021
JUDr. Danica Birošová, správca

K017043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovglobal a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 1320 / 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 907
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania (II. kolo)

SKKS, k.s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Správca“), správca
úpadcu: Slovglobal, a. s. v konkurze, Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 43 906 907 (ďalej len „Úpadca“),
v súlade s udeleným záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 18.03.2021, vyhlasujem podľa § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoKR“) II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Úpadcu,
ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 177/2019 zo dňa
13.09.2019 pod položkou K081307 podľa nasledovnej špecifikácie:

1.

Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

náves nákladný
Kategória: O4
Značka: SCHMITZ CARGOBULL
EČV: PU776YC
Rok výroby: nezistený
VIN: WSMS6980000519146
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.000,00 Eur
(ďalej len „Náves č. 1“)

2.

Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

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

67

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

náves nákladný
Kategória: O4
Značka: FRUEHAUF MEGASPEED
EČV: PU732YC
Rok výroby: 2007
VIN: VFKTX34CR6EXX5134
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.500,00 Eur
(ďalej len „Náves č. 2“)
(Náves č. 1 a Náves č. 2 ďalej spolu ako „Vozidlá“)

Podmienky verejného ponukového konania – II. kolo:

1.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania:

1.1.
predmetom ponukového konania sú Vozidlá (Náves č. 1 a Náves č. 2), ktoré sa speňažujú samostatne,
t.j. nie spoločne ako jeden celok,
1.2.
v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj Vozidiel uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku uvedenej v súpise majetku
1.3.
lehota na predkladanie ponúk je 15 dní od faktického zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku; prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni faktického zverejnenia oznámenia
o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. V deň faktického zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku správca zverejní oznámenie o verejnom ponukovom konaní aj na
úradnej tabuli správcu. Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
1.4.
ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to osobne alebo prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.

2.

Minimálne náležitosti ponuky.

2.1.
záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Slovglobal - neotvárať“
2.2.
záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania
2.3.
záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť
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2.4.
záujemca je povinný pred podaním ponuky včas a riadne zložiť celú sumu (t.j. 100 %) z návrhu ceny
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní (ďalej tiež aj ako „Odplata“) na účet Úpadcu vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a. s., č. účtu (IBAN): SK50 0200 0000 0041 5241 6951. Odplata je zložená včas, ak je najneskôr
v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na účet Úpadcu uvedený v predchádzajúcej vete tohto
oddielu
2.5.
ponuka doručená Správcovi musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie
záujemcu (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko, v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom
registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu v príslušnom registri),
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného
ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, číslo
bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný, telefonický
alebo e-mailový kontakt a podpis záujemcu,
2.6.

obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Odplaty podľa bodu 2.4.

2.7.
obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu, a to v prípade
právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná (originál alebo úradne
overená kópia), v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aktuálny výpis zo živnostenského alebo iného registra, v
ktorom je zapísaná (originál alebo úradne overená kópia) a v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa kópiu platného
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

3.

Vyhodnotenie ponúk.

3.1.
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný
deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada
3.2.

na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada

3.3.

na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 2.5. sa neprihliada

3.4.
na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Odplaty podľa oddielu 2.6. alebo ku
ktorej nie je priložená listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu podľa oddielu 2.7. sa neprihliada
3.5.

na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas odplatu podľa oddielu 2.4. sa neprihliada

3.6.

na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada

3.7.
na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v druhom kole verejného ponukového
konania podľa oddielu 1.2. sa neprihliada
3.8.
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
3.9.
v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote, ktorú určí, predložili novú ponuku; ustanovenia oddielov 2. a 3. sa použijú primerane. Nová ponuka musí
byť vyššia ako pôvodná ponuka. Za zhodnú ponuku na účely tohto oddielu sa považujú ponuky na ten istý
predmet ponuky, ktorých rozdiel nie je väčší ako 100,- Eur. Ak nová ponuka nebude v stanovenej lehote
záujemcami podaná alebo ponuky nebudú spĺňať podmienky podľa tohto oddielu, úspešným záujemcom
ponukového konania sa statne záujemca, ktorý doručil správcovi pôvodnú ponuku skôr, a to za cenu tejto
pôvodnej ponuky. Ak bude podaná len jedna zvýšená ponuka, úspešným záujemcom ponukového konania sa
statne tento záujemca za túto zvýšenú ponuku. Ak budú nové najvyššie ponuky opätovne zhodné, úspešným
záujemcom ponukového konania sa statne záujemca, ktorý doručil správcovi novú zhodnú ponuku skôr
3.10.
o skutočnostiach podľa oddielu 3.8. až 3.9., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 3.1. až 3.7., vyhotoví správca úradný záznam
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3.11.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať úspešného záujemcu
a zástupcu veriteľov o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom vrátiť zloženú Odplatu,
3.12.
Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Náves č. 1 a/alebo Náves č. 2 (ďalej len ,,Kúpna zmluva“) a túto
zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak záujemca odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom Kúpnu zmluvu
alebo odmietne uzatvoriť zmluvu v správcom navrhnutom obsahu, správca môže vyhlásiť predmetné kolo
ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam a informuje všetkých záujemcov a zástupcu
veriteľa; v takom prípade môže vyhlásiť opakovanie príslušného kola ponukového konania za tých istých
podmienok. Na prípadnú ponuku záujemcu, ktorý zmaril príslušné kolo ponukového konania, sa v opakovanom
kole ponukového konania neprihliada. Správca má za zmarenie príslušného kola ponukového konania nárok na
pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej odplaty, ktorá je príjmom všeobecnej podstaty, a to voči
záujemcovi, ktorý toto kolo ponukového konania zmaril, pokutu ktorú je správca oprávnený započítať s
pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej Odplaty, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne
kryjú.
3.13.
Všetky náklady spojené s prevzatím predmetu ponuky, ako aj poplatky spojené s prevodom vlastníctva
v prospech záujemcu, znáša záujemca.

Obhliadku predmetu ponuky záujemcom je možné uskutočniť na základe vopred dohodnutého termínu so
Správcom.

Správca Úpadcu týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom ponukovom
konaní.

V Dubnici nad Váhom dňa 12.04.2021

SKKS, k.s.
Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., komplementár
správca úpadcu: Slovglobal a. s. v konkurze

K017044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dedík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica kpt. Nálepku 852 / 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/35/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/35/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Miloš Dedík, nar.
10.05.1978, trvale bytom Ulica kpt. Nálepku 852/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "Dlžník"), v konaní o
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oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/35/2021, 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 majetku konkurznej podstaty.
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet
veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční
správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 12.04.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K017045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurenková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 93, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/803/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/803/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

JUDr.
Barbora
Koncová,
LL.M.,
správca
úpadcu
Mária
Jurenková,
nar.
09.11.1982,
č. 93, 972 27 Liešťany v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa vyhlasuje prvé kolo dražby nehnuteľného majetku zapísaného do
súpisu majetku podstát úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV 17/2020 zo dňa 27.01.2020,
a to za nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:

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

Mária Jurenková, nar. 09.11.1982, č. 93, 972 27 Liešťany
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu
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Mária Jurenková, nar. 09.11.1982, č. 93, 972 27 Liešťany
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

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

Dátum a čas konania dražby: 17.05.2021, o 10:30 hod.

Kolo dražby: prvé

Predmet dražby:
Spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Liešťany, obec Liešťany,
okres Prievidza, evidované OÚ Prievidza, katastrálnym odborom na LV č. 1041, parcely registra ,,C“ parc. č.
149/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70m2 a dom so súpisným číslom 93, parc. č. 149/3 patriacich do
všeobecnej podstaty majetku úpadcu.

Opis a stav predmetu:
Rodinný dom sa nachádza v obci Liešťany. Nehnuteľnosť je v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie. Odhadovaný
rok výstavby nehnuteľnosti cca 1960.

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

Najnižšie podanie:
10000,00 Eur (slovom desaťtisíc eur).

Minimálne prihodenie:

500,00 €

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

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

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

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby: Liešťany

Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na
dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a
zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
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 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

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

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

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

Notár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Mikita, notár so sídlom v Trenčíne

V Trenčíne, dňa 12.04.2021

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

K017046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonská 753/20, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/826/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/826/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu Miroslav Belaj, nar. 19.01.1966, Jablonská 753/20, 907 01
Myjava v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa vyhlasuje prvé kolo dražby nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
podstát úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV 23/2020 zo dňa 04.02.2020, a to za
nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:

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

Miroslav Belaj, nar. 19.01.1966, Jablonská 753/20, 907 01 Myjava
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu

Miroslav Belaj, nar. 19.01.1966, Jablonská 753/20, 907 01 Myjava
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

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

Dátum a čas konania dražby: 19.05.2021, o 10:30 hod.

Kolo dražby: prvé

Predmet dražby:

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8397/32310 na nehnuteľnostiach: pozemok – parcela registra „C“ – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 4099/6 o veľkosti 153 m2, na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
na príslušenstve, a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 na byte č. 4, 1. posch. vchod č. 12, nachádzajúci sa v 4bytovke so súp. č. 912, na parcele 4099/6, všetko v k. ú. Myjava, obec Myjava, okres Myjava, zapísané na LV č.
3520 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor.

Opis a stav predmetu:

Trojizbový byt č. 4 sa nachádza na II. nadzemnom podlaží, čiže na 1. poschodí. Je súčasťou štvorbytového
samostatne stojaceho čiastočne podpivničeného murovaného objektu s plochou strechou, v ktorom je jedno
podzemné a dve nadzemné podlažia. V štvorbytom dome sú umiestnené štyri trojizbové byty, dva na každom
nadzemnom podlaží domu. Podlahová plocha bytu má dokopy 83,97m2. S vlastníctvom bytu je spojené
spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami domu sú základy domu,
strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodištia, vodorovné nosné a a zvislé nosné konštrukcie
a izolačné konštrukcie, žumpa, spevnené plochy. Spoločnými zariadeniami domu sú dovetracie prieduchy z WC,
vstup do domu, bleskozvody, komíny, vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka a príjazdná komunikácia
mimo domu slúžiaca tomuto domu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej pri vyhotovení súpisu
majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania a je vo výške 16000 Eur (slovom šestnásťtisíc eur).

Najnižšie podanie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16000,00 Eur (slovom šestnásťtisíc eur).

Minimálne prihodenie:

500,00 €

Dražobná zábezpeka:

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

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

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

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

Miesto obhliadky

Pred predmetom dražby: Myjava
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Organizačné opatrenia:

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

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

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

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní
predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky
náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
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Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

Notár

Mgr. Peter Mikita, notár so sídlom v Trenčíne

V Trenčíne, dňa 12.04.2021

.......................................................
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca
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K017047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Greňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Lehota 153, 916 35 Stará Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2018 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení 1. kola ponukového konania

Dňa 29.3. 2021 bolo v OV č.60/2021 zverejnené oznámenie 1. kola ponukového konania na speňaženie
nehnuteľností podliehajúcich konkurzu úpadcu Alena Greňová, Stará Lehota 153, 916 35 Stará lehota, sp.zn.
38OdK/563/2018.
Dňa 8.4. 2021 bola do kancelárie správkyne konkurznej podstaty doručená informácia Pozemkového
spoločenstva Žarnovka, ul. Jarná č. 2603/14, 010 01 Žilina, ktorým bolo oznámené, že sa jedná o spoločnú
nehnuteľnosť, pričom táto informácia nie je dostupná a zaznamenaná v katastri nehnuteľností. Zároveň
v oznámení požiadali, aby spoločná nehnuteľnosť bola speňažovaná podľa Zákona o pozemkových
spoločenstvách č. 97/2013 .
Na základe vyššie uvedeného sa ruší 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
patriaceho do konkurznej podstaty úpadkyne Alena Greňová.

K017048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/468/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/468/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k. s., správca dlžníka: Karol Baláž, nar.: 30.04.1973, bytom: Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza II - Píly,
týmto s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
12.04.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO 35 807 598 v prihlásenej sume 9444,74 EUR.
SKKS, k. s., správca
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K017049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerka Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2234 / 24, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 1 – súpisová hodnota 4923 € /spolu za súbor/
Por č.
Druh
Výmera v m2
Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č. Register Spoluvl.
Súpisová
podiel
hodnota
1.
Zast. pl. a nádvoria
1345
SR Libichava Libichava 43 84
„C“
1/8
840
2.
Záhrada
1495
SR Libichava Libichava 43 85
„C“
1/8
560
3.
Záhrada
1222
SR Libichava Libichava 43 88
„C“
1/8
458
4.
Záhrada
1506
SR Libichava Libichava 43 89
„C“
1/8
565
5.
Dom č. súp. 18
SR Libichava Libichava 43 84
„C“
1/8
5000
SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 2 – súpisová hodnota 1718 € /spolu za súbor/
Por č.
Druh
Výmera v m2
Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č. Register Spoluvl.
Súpisová
podiel
hodnota
6.
Orná pôda
4010
SR Libichava Libichava 92 106
„C“
3/32
75
7.
Orná pôda
12484
SR Libichava Libichava 115 117
„C“
3/32
234
8.
Orná pôda
4773
SR Libichava Libichava 115 165
„C“
3/32
89,50
9.
Trvalý trávny porast
3866
SR Libichava Libichava 115 166
„C“
3/32
36
10.
Orná pôda
12304
SR Libichava Libichava 115 232
„C“
3/32
230
11.
Orná pôda
4348
SR Libichava Libichava 115 233
„C“
3/32
81,50
12.
Orná pôda
1273
SR Libichava Libichava 115 234
„C“
3/32
24
13.
Záhrada
363
SR Libichava Libichava 116 158
„E“
3/64
50
14.
Orná pôda
22966
SR Libichava Libichava 116 159
„E“
3/64
215
15.
Trvalý trávny porast
10689
SR Libichava Libichava 116 163
„E“
3/64
50
16.
Orná pôda
13020
SR Libichava Libichava 116 164
„E“
3/64
122
17.
Orná pôda
49919
SR Libichava Libichava 117 237
„E“
3/64
468
18.
Orná pôda
385
SR Libichava Libichava 118 235
„E“
3/32
7
19.
Orná pôda
1942
SR Libichava Libichava 118 236
„E“
3/32
36
SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 3 – súpisová hodnota 2649,50 € /spolu za súbor/
Por č.
Druh
Výmera
Štát Obec
K.ú. LV č.
Parc.č.
Register Spoluvl.
Súpisová
v m2
podiel
hodnota
20.
Lesný pozemok
309594
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3955/4 „C“
10/800
580
21.
Trvalý trávny porast
70553
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3899/2 „E“
10/800
89
22.
Lesný pozemok
4278
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3899/3 „E“
10/800
10
23.
Trvalý trávny porast
1427
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3899/4 „E“
10/800
2
24.
Trvalý trávny porast
13765
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3901
„E“
10/800
18
25.
Trvalý trávny porast
7827
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3902
„E“
10/800
10
26.
Trvalý trávny porast
8087
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3903
„E“
10/800
11
27.
Ostatná plocha
2364
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3958/1 „E“
10/800
3
28.
Ostatná plocha
2141
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3959
„E“
10/800
2,50
29.
Ostatná plocha
3396
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3960
„E“
10/800
4
30.
Lesný pozemok
315324
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3961/3 „E“
10/800
590
31.
Lesný pozemok
272680
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3961/4 „E“
10/800
512
32.
Lesný pozemok
253509
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3962/2 „E“
10/800
475
33.
Lesný pozemok
10506
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3962/3 „E“
10/800
20
34.
Lesný pozemok
167568
SR
Zlatníky Zlatníky 1156
3964/2 „E“
10/800
315
35.
Ostatná plocha
5724
SR
Zlatníky Zlatníky 1160
3963/2 „E“
10/1600 8
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Nehnuteľnosti pod por. č. 20 – 35 tvoria podľa zák. č. 97/2013 Z.z. spoločnú nehnuteľnosť.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/217/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anastázia Bónová, nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12,
934 05 Levice (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o, so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24 785 199, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

176,45 €

Úroky z omeškania:
Celková suma:

50,90 €
227,35 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K017051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Štefan Krchňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 2761 / 5, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/288/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
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správca majetku dlžníka: PharmDr. Štefan Krchňák, nar. 17.04.1961, bytom Rázusova 2761/5, 942 01 Šurany
v konkurznom konaní č. k. 29OdK/288/2020 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. 32/2021 dňa 17.02.2021 (K008125):
Číslo súpisovej zložky majetku 1.

Druh
súpisovej
majetku

Popis

Register

zložky

Iná
majetková
hodnota
Súpisová
hodnota v Eur

100% obchodný podiel v spoločnosti Lekáreň U milosrdného srdca, spol. s r.o., IČO: 36
527 424, so sídlom: Rázusova 5, 942 01 Šurany, Slovenská republika.
Zapísaná v Obchodnom registri
Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť má dlhy a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni,
Okresného súdu Nitra, oddiel:
daňový nedoplatok a dlh voči Slovenskej republike. Pri spoločnosti existuje predpoklad
Sro, Vložka č. 10964/N
povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany spoločnosti, nakoľko podľa
zverejnených účtovných závierok je spoločnosť v úpadku (predlžená).

1,-€

Číslo súpisovej zložky majetku 4.
Druh súpisovej zložky majetku
Cenný papier
Emitent ( názov /IČO)
ISIN
SALVIA Slovakia, a.s. v konkurze / IČO: 31 634 133
SK1110018407
Druh CP
Forma CP
CFI
Právo emisie
Menovitá hodnota
Akcia kmeňová
Na meno
ESVTFR
Prevod iba so súhlasom emitenta 10.000,- SKK
Počet kusov
% podiel na emisii Trhová cena/ks
Súpisová hodnota v Eur
1
0,028296
nezistená
1,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 29OdK/288/2020- ŠTEFAN
KRCHŇÁK – III. KOLO- SÚPISOVÉ ZLOŽKY Č. 1 a 4 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - 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 k jednej súpisovej zložke majetku, 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 :
SK58 0900 0000 0051 7637 2628, 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 „súpisová zložka č. ...“, podľa toho, o ktorú má záujem. Záloha vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

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. pri súpisovej zložke majetku č. 4 čestné vyhlásenie záujemcu, že sám alebo pomocou tretej osoby
zabezpečí všetky úkony, ktoré platný právny predpis vyžaduje a ktorý upravuje prevod a nadobudnutie
dotknutých cenných papierov na území Slovenskej republiky, vrátane zabezpečenia inej osoby, ktorá je
v zmysle platného právneho predpisu oprávnená vykonať prevod, vrátane úkonov v Centrálnom depozitári
cenných papierov SR,
12. čestné vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu
speňažovania uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s
vykonaním zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
13. 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.
14. ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Pri súpisovej zložke majetku č. 4 je víťaz ponukového konania povinný zabezpečiť na svoje náklady
všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho
výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho
depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený ponukové konanie zrušiť. Víťaza
ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií v lehote 14 dní, ako mu budú
zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na prevod
akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Víťazom
ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú cenu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu kúpnej ceny za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. bude hradiť výlučne víťaz ponukového
konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s
úspešným 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
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.
Prepis jednotlivých súpisových zložiek majetku v príslušnom registri alebo evidencii vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

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 12.04.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K017052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliadesová Kristina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 167 / 4, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/13/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Kristina Eliadesová, nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce, Slnečná č.
167/4, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nových Zámkoch, dňa 12.04.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K017053
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:
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
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu Eva Gužalová, nar. 28.04.1983, bytom Čajkovského 420/9, 949 11
Nitra, 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.
Číslo
zložky
1.

Značka

Evidenčné číslo

V premávke

VIN

Počet km

Súpisová hodnota

Ford Focus Combi

NR040HK

2001

WFONXXGCDN1G02090

neznámy

200

V Nitre, dňa 10.04.2021

Insolvencia, k. s, správca

K017054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 318, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Aleš Janček, nar. 12.06.1991, bytom Dolný Jatov 318,
941 09 Jatov, podnikajúci pod obchodným menom : Aleš Janček, s miestom podnikania Dolný Jatov 318,
941 10 Jatov, IČO: 52 456 579 č. k.: OS Nitra 31OdK/288/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na
predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Prívesný vozík, výrobné číslo 0524, EVČ: NZ 220 ZS

Stav opotrebenia
Používaný, rok výroby 1986

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- Euro

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

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

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/288/2020- neotvárať", do 30.04.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 30.04.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 30.04.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K017055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno /, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/201/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/201/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Erik Štorek správca majetku dlžníka: Ladislav Szabó, nar. 24.03.1970, bytom Mesto Komárno., sp.
zn.: 27OdK/201/2020 týmto vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov
Osobné motorové vozidlo FORD FOCUS GHIA 5T 1,8TDDI,
rok výroby 1999, STK a EK platné do 01.10.2022.

1000,-Eur

Dátum
zapísania
12.10.2020

Dôvod
zapísania
§167i ods. 1
ZoKR

Majetok je vylúčený zo súpisu ku dňu 06.04.2021 a to z dôvodu, že sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom kole a taktiež o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov,
predmetný majetok v súlade s ust. § 167p ZKR prestal podiehať konkurzu.

V Nových Zámkoch, dňa 12.4.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K017056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Feruszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 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: 27OdK/274/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/274/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca úpadcu Alžbeta Feruszová, nar.: 27.09.1967, bytom 946 21 Veľké Kosihy č. 7, konštatuje, že ukončil I.
kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty, zaradených do
všeobecnej podstaty formou predaja ako jeden súbor formou verejného ponukového konania v súlade s §167n a
§167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
I.
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 45/2021 dňa 08.03.2021.
V stanovenej lehote dňa 08.04.2021 do 15.00 hod. sa do verejného ponukového konania prihlásili dvaja
záujemcovia:
1.ponuka: záujemca – Ing. Michal Kopecký, Baníkova 2, 841 04 Bratislava. Podanie ponuky označené,
nenahliadnuté, doručené elektronicky dňa 06.04.2021 o 20:58:39 hod.. Záujemca podal návrh cenovej
ponuky na odkúpenie celého súboru a ponúkol kúpnu cenu vo výške 711,- EUR (slovom sedemstojedenásť eur
a nula centov). K cenovej ponuke bola priložená fotokópia občianskeho preukazu a doklad o úhrade celej kúpnej
ceny vo výške 711,- EUR.
2.ponuka: záujemca – Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907. Obálka
označená, neporušená doručená poštou dňa 07.04.2021 o 12:05 hod.. Záujemca podal návrh cenovej ponuky
na odkúpenie celého súboru a ponúkol kúpnu cenu vo výške 655,- EUR (slovom šesťstopäťdesiatpäť eur a nula
centov). K cenovej ponuke bola priložená plná moc spoločnosti Slovak Estate s.r.o., ktorým spoločnosť
splnomocnila p. Ľubomíra Máleka na podpisovanie a podávanie záväznej ponuky do vkp a doklad o úhrade celej
kúpnej ceny vo výške 655,- EUR.
Tieto skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 12.04.2021 v kancelárii správcu, o čom bola vyhotovená
zápisnica.

II.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že I. kolo verejného ponukového konania sa
uskutočnilo v súlade s §167n a §167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle podmienok
stanovených správcom. Na základe zistenia z otvárania obálok zo dňa 12.04.2021 správca vyhodnocuje I. kolo
verejného ponukového konania nasledovne:

Cenovú ponuku záujemcu

Ing. Michal Kopecký, Baníkova 2, 841 04 Bratislava
s navrhovanou kúpnou cenou vo výške 711,- EUR
(slovom: sedemstojedenásť eur a nula centov)
správca prijíma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Víťaz verejného ponukového konania splnil podmienky stanovené správcom a v stanovenej lehote vložil zálohu vo
výške 711,- EUR na účet správcu. S víťazom verejného ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu na
predaj nehnuteľností a to po uplynutí lehoty určenej oprávnenej osobe v zmysle §167r ods. 4 ZoKR, ktorá môže
zrealizovať svoje právo vykúpiť tento majetku v súlade s § 167r ods. 2 ZoKR.

v Nitre dňa 12.04.2021

JUDr. Ladislav Barát
správca

K017057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčíková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Zelenáka 232/13, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/185/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/185/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka:
Marcela Adamčíková, nar. 23.03.1987, bytom Jána Zelenáka 232/13, 949 01 Nitra - Dražovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 12.04.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K017058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Buch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 349/106, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/292/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Erik Buch nar.20.03.1996, bytom Hlavná ulica č.
349/106, 951 06 Vinodol, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle
ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Erik Buch nar.20.03.1996, bytom Hlavná ulica č. 349/106, 951 06 Vinodol
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Erik Buch nar.20.03.1996, bytom Hlavná ulica č.
349/106, 951 06 Vinodol, v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zrušuje.
Ing. Mária Budniková, správca

K017059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin KMEŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5157/3, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31OdK/35/2021 zo dňa 9.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Martin KMEŤ, nar. 27.3.1977, bytom T. Vansovej 51527/3, Nové Zámky, a do funkcie správcu
bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
31OdK/35/2021 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do
15,00 hod.
Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915
728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova.vlasta@gmail.com
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin KMEŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5157/3, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/35/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Martin
Kmeť, nar. 27.3.1977, bytom T. Vansovej 5157/3, 940 02 Nové Zámky, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31OdK/35/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje
číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v
peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu
IBAN:

SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu .
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csintalan Tivadar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská ul. 1641 / 29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/6/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/6/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oprava Oznamu o zostavení návrhu splátkového kalendára
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Tivadar Csintalan, nar.: 29.06.1957, trvale bytom: Prievidzská 1641/29,
945 01 Komárno, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
28OdS/6/2019, týmto oznamuje Opravu zverejnenia Oznamu v OV č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020 (K081772) na
nasledovné znenie:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Tivadar Csintalan, nar.: 29.06.1957, trvale bytom: Prievidzská 1641/29,
945 01 Komárno, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Nitra, č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k.28OdS/6/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 168d a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), že zostavil Návrh splátkového kalendára,
pričom percento v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 50,31%.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K017062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olajosová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 398/15, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/6/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/6/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Viktória Olajosová, nar. Viktória Olajosová, nar. 31.5.1990, bytom
Športová 398/15, 946 19 Číčov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Viktória Olajosová s miestom
podnikania Športová 398/15, 946 19 Číčov, IČO: 52 369 706 (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá
veta, § 167p ZKR vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 68/2021 zo dňa 12.4.2021. Predmetnom
speňažovania je hnuteľný majetok dlžníka, a to
Pol. č. 1 - osobné motorové vozidlo zn. Citroen Saxo, r.v. 2001, žltá metalíza, benzín, VIN: VF7SKFWB57277503
- stav vozidla: opotrebenie primerané veku vozidla, STK a EK platná do 03/2023 - súpisová hodnota 500eur
(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Viktória Olajosová – KONKURZ
- Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určená lehota do 28.4.2021 do
15,00 hod.. V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen
podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 100% hodnoty súpisovej hodnoty majetku t.j.
500 eur .
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
5. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
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.
10. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo na telefónnom čísle 035/6420 724, 0915 728 722, 0618
907 248.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastoreková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/136/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po základnej prihlasovacej lehote bola správcovi dňa 9.4.2021 doručená prihláška veriteľa:
- KRUK Česká a Slovenská tepublika, s.r.o Hradec Králove v sume 398,24 €.

Správca JUDr. Mariana Zavacká

K017064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bušai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany nad Ipľom 121, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/200/2019 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 10.03.2021 som vyhotovil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 015.03.2021
zverejnený v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 50/2021.
Dňa 12.04.2021 som splnil rozvrh výťažku a na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v 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“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Štefan Bušai, nar. 24.07.1962, bytom
Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy, pod sp. zn.: 28OdK/200/2019, sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Štefan Bušai, nar. 24.07.1962, bytom
Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy, pod sp. zn.: 28OdK/200/2019, zrušuje.
V Jarku dňa 12.04.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K017065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavenka Melichar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 1063 / 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1962
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca Prvá arbitrážna k.s., správca Melichar Lavenka, nar. 14.07.1962, bytom Lastovičia
1063/2, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č.

Katastrálne územie

Parc. číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

3623
3623
4834
4834

Dvory nad
Dvory nad
Dvory nad
Dvory nad

3658/2
4024/2
3749/1
3934/1

352
2600
773
5096

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Žitavou
Žitavou
Žitavou
Žitavou

Podiel
1/10
1/10
5/12
5/12

Register

Súpisová hodnota v EUR

„E“
„E“
„E“
„E“

300,- €
700,- €
200,- €
800,- €

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je do 29.04.2021 do 13:00 hod.; záväzné
ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie ponuky na poštovú
prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
· výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý súbor majetku - spoluvlastníckych podielov
k nehnuteľnostiam, ktoré sú označené ako Predmet verejného ponukového konania, ktorá bude vyjadrené
ako slovne tak i písomne 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., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Melichar Lavenka“.
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.
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 záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné náležitosti ponuky
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 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K017066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Vincent Balogh, nar. 18.02.1975, bytom 946 21 Veľké Kosihy 39,
podnikajúci pod obchodným menom: Vincent Balogh, s miestom podnikania 946 21 Veľké Kosihy 39, IČO:
43 625 959, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.01.2021 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: OPEL CORSA 1.5 D, EČV: KN 089 CR,
VIN:
W0L000073V6089483; Rok výroby: 2001; Farba: modrá metalíza pastelová; Stav vozidla: primerané používaniu,
rozbité sklo; Súpisová hodnota majetku: 300,- Eur;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 12.04.2021
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K017067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Marcsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 405, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1992
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/33/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/33/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Marko Marcsa, nar. 04.03.1992, bytom Búč č. 405, 946 35 Búč,
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 12.04.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
V Nových Zámkoch, dňa 12.04.2021
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K017068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth József
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 568/79, 945 01 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/284/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka József Horváth, nar. 01.05.1990, bytom Malá 568/79, 94501 Svätý Peter,
podnikajúci pod obchodným menom : József Horváth, s miestom podnikania Malá 568/79, 945 01 Svätý
Peter, IČO: 52 166 856 (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 2. 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 – obchodných podielov
patriacich Dlžníkovi:

·

Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: CA Progress s.r.o., so sídlom Karpatské
námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 50 984 357; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
(zlomok): 1/1; Výška základného imania: 5 000 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška
vkladu spoločníka - Dlžníka: 5 000,- Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 5 000,- Eur.

·

Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: SYSTROM s.r.o., so sídlom Karpatské
námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 47 651 911; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
(zlomok): 1/1; Výška základného imania: 5 000 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška
vkladu spoločníka - Dlžníka: 5 000 Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur.
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky:
Prvá arbitrážna, k.s., Poľná 8, 934 03 Levice
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:
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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., Poľná 8, 934 03 Levice a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie József
Horváth“.

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.
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. 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.
7. 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
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K017069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Mičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinodolská 15, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako
„ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky
veriteľa, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 (ďalej aj len ako „Veriteľ“)
doručené dňa 12.04.2021, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Súhrnnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok datovanou zo dňa 25.03.2021:
·
·

p.č. pohľadávky Veriteľa v Zozname pohľadávok: 10/1; Celková suma prihlásenej pohľadávky: 60,00
EUR;
p.č. pohľadávky Veriteľa v Zozname pohľadávok: 10/2; Celková suma prihlásenej pohľadávky: 353,42
EUR.

K017070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machajová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1468/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/93/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/93/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Alica Machajová, nar.: 07.02.1991, trvale bytom: Štefánikova 1468/3, 031
01 Liptovský Mikuláš týmto v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s §167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty v znení jeho doplnenia zverejneného v OV č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti podľa nasledovnej špecifikácie:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Bobrovec, Slovenská republika, k. ú.
Bobrovec, zapísané na LV č. 2364 v nasledovnej špecifikácii:
Parc. reg.
E
E
E
E
E

Parc. č.
2397/3
2569
2648
2681
6006

Výmera v m2
181 535
22 621
3 366
9 242
8 476

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

Podiel
720/8273296
720/8273296
720/8273296
720/8273296
720/8273296
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339 693
73 981
7 808 637
20 392
378 718

Lesný
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Deň vydania: 15.04.2021
720/8273296
720/8273296
720/8273296
720/8273296
720/8273296

Súpisová hodnota majetku: 770,00 EUR
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové konanie – 3OdK/93/2020 Alica Machajová“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 v lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická osoba
fotokópiu občianskeho preukazu,
· súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.

V Žiline dňa 12.04.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K017071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hollý Gáboríková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrinca Ottmayera 516/3, 010 04 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/19/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Božena Hollý Gáboríková, nar.: 19.04.1955, trvale bytom: Vavrinca
Ottmayera 516/3, 010 04 Žilina týmto v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s §167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenenom v OV č. 16/2021 zo dňa 26.01.2021.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti podľa nasledovnej špecifikácie:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 2294 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/3, trvalý trávny porast o výmere 27 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 20,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 4411 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/1, trvalý trávny porast o výmere 112 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 60,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 4412 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/2, trvalý trávny porast o výmere 14 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Lietava, Slovenská republika, k. ú.
Lietava, zapísaná na LV č. 1761 ako parc. registra „E“ a to parc. č. 2701, orná pôda o výmere 2 224 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 1 120,00 EUR

II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové konanie –
10OdK/19/2020 - Božena Hollý Gáboríková“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do
15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu
zložená na účet správcu vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 v
lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V
prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb
správcu. Záujemcovia môžu predložiť ponuku iba pre celý súbor speňažovaných nehnuteľností
špecifikovaných v súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod por. č. 4 - 7.
2. Ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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identifikačné údaje záujemcu;
navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická osoba
fotokópiu občianskeho preukazu,
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov.

III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.

V Žiline dňa 12.04.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K017072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vantuchová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
163 ., 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/200/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/200/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Eva
Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163, 013 03 Krasňany, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Eva Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163, 013 03
Krasňany sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Eva Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163, 013 03
Krasňany v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Klotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/140/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Petra Klotáková, nar.
05.09.1984, bytom Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov, v súlade s ustanovením § 167n ods. 1
a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov/ďalej len
ZKR/, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka – pozemky, majetkové
podiely, evidované v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Žilina, nachádzajúce sa v obci Žilina,
katastrálne územie Bánova, okres Žilina, Slovenská republika.. Predmetné nehnuteľnosti boli zapísané
do súpisu majetku konkurznej podstaty a zverejnené v OV č. 218/2020 dňa 11.11.2020. Celková súpisová
hodnota predstavuje 1470,00 EUr.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom ponukového konania sú pozemky, majetkové podiely, nachádzajúce sa v obci Žilina,
katastrálne územie Bánova, okres Žilina, Slovenská republika. Majetkové podiely sa predávajú v celosti,
t.j. nie je možné predať len časť pozemkov.
2. Záujemcovia o kúpu predmetných nehnuteľnosti zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu: Na
stanicu 16, 010 09 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 1OdK/140/2019-záväzná ponuka,
neotvárať“. Súčasťou ponuky je aj súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov pre účely
ponukového konania, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. , ak je záujemca fyzická osoba. Záujemca
zároveň uvedie aj telefonický resp. e-mailový kontakt.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 21 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom Vestníku. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty, t.j. 1.470,00 EUr. Záujemca
o kúpu predmetných nehnuteľnosti zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100 %
ponúkanej ceny a to na bankový účet IBAN: SK 05 1100 0000 0030 1408 7331, variabilný symbol 11402020,
do poznámky je potrebné uviesť Klotáková Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho
bankový účet a zároveň mu správca písomne alebo e-mailom oznámi, že bol v ponukovom konaní
neúspešný a to do troch /3/ dni od dňa otvárania obálok.
5. Otváranie obálok uskutočni správca do troch /3/ dni od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
6. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál
z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho
preukazu.
7. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na adrese: Na stanicu 16, 010
09 Žilina.
8. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutočni žrebovanie. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh
kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty , do ktorej je úspešný účastník ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote má za následok neuzavretie
kúpnej zmluvy a teda zmarenie ponukového konania. Poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
10. Predmet speňažovania t.j. pozemky sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť
uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate.
11. Právo úspešného účastníka ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je
podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa §
167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich /10/ dni od skončenia ponukového
konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému záujemcovi vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch /3/ dni odo dňa
vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

Ing. Štefan Straka, správca

K017074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chudejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodie 60, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Chudejová, nar.07.08.1956, bytom
Závodie 60, 023 54 Turzovka týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR) oznamuje, že po splnení rozvrhu
výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Chudejová, nar.07.08.1956, bytom Závodie 60, 023 54
Turzovka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Chudejová,
nar.07.08.1956, bytom Závodie 60, 023 54 Turzovka v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
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K017075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Stacho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 342/49, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 181 791
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/47/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca Dlžníka: Viktor Stacho, nar.
16.09.1977, trvale bytom: Bytčianska 342/49, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, do 27.10.2016 podnikajúci
pod obchodným menom: Viktor Stacho, s miestom podnikania: Bytčianska 342/49, 010 03 Žilina Považský Chlmec, IČO: 43 181 791 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 7OdK/47/2020 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline, dňa 12.04.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K017076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haššanová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršová 250, 013 51 Maršová - Rašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/176/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
697,28 €
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Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
08.04.2021

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K017077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: esp dk, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1843/51 / 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 420 022
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/4/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/4/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu esp dk, s.r.o.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie (pre Žilinský kraj):
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu esp
dk, s.r.o., so sídlom Západ 1843/51, 028 01 Trstená, IČO: 47 420 022 (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 13:00
hod. v sídle kancelárie Správcu pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina.

Prezentácia veriteľov sa začne o 12:45 hod.

Program schôdze (predmet rokovania):

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
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.

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

V Žiline, dňa 12.04.2021

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K017078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Drabík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín 0, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/233/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/233/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z otvárania obálok
vyhláseného verejného ponukového konania prvé kolo
JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca dlžníka: Jozef Drabík, nar. 14.05.1946, Varín 013 03, (ďalej len „Dlžník“ )
týmto oznamuje, že správkyňa pristúpila k otváraniu obálok s ponukami doručenými do verejného ponukového
konania 1. kola, ktoré konanie bolo zverejnené v OV č. 50/2021, K012700, dňa 15.03.2021.

Do verejného ponukového konania boli doručené ponuky:
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1.
JUDr. Štefan Lednický, trvalo bytom M. Mišíka 401/25, 971 01 Prievidza, doručená 25.03.2021,
ponúkaná suma 2155,- eur

Správkyňa konštatuje, že úspešným záujemcom je JUDr. Štefan Lednický, ponúkaná suma: 2155,- eur, ktorý
predložil najvyššiu ponuku za nehnuteľnosti.

V Námestove dňa 09.04.2021

............................................
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K017079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hargašová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 106 / 55, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1989
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/163/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/163/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Erika Hargašová, nar. 19.03.1989, trvale bytom Okružná 106/55, 022 04
Čadca (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: Audi A4, EČ: CA141BI, VIN: WAUZZZ8DZSA125900, rok výroby 1995, farba: modrá metalíza
tmavá, súpisová hodnota: 400,- Eur;
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky

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

109

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
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 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
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
označenie hnuteľného majetku, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť za inú súpisovú
zložku majetku
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem, a to číselné
a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene
ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie Erika Hargašová“.

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.
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 záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné ustanovenia
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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 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K017080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Holková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10Odk/47/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10Odk/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 10Odk/47/2020 zo dňa 04.01.2021, ktoré bolo zverejnené v OV č.
6/2021 dňa 12.01.2021, bol na majetok dlžníka Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E.B. Lukáča
410/8, 036 01 Martin vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Lena Mišalová, so sídlom
kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín.
Správca preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (zákon o konkurze) nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu,
a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 10Odk/47/2020.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na § 167v zákona o konkurze správca týmto oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Mária Holková, nar. 24.01.1968, trvale bytom E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle § 167v ZoKR zrušuje.
V Dolnom Kubíne, dňa 12.04.2021, JUDr. Lena Mišalová, správca

K017081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REZPA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Val 3 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 289
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
značka správc.spisu:
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značka správc.spisu:
3K/6/2020/S 1844

Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom Pivovarská 1058/7, 01001 Žilina - správca úpadcu:
REZPA, spol. s r.o. "v konkurze", so sídlom: Dolný Val 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 626 289
SÚPIS MAJETKU - všeobecná podstata

Por. Názov/popis hnuteľnej/nehnuteľnej veci
č. všeobecná podstata

Typ súpisovej
zložky majetku

Množstvo Mj Množstvo 2

MJ
2

Súpisová
hodnota

Zostatok ku
dňu
26.02.2021
Zostatok ku
2 126,54 € dňu
15.02.2021

1

peňažné prostriedky - na bankovom účte č. IBAN:
SK89 1100 0000 0029 4546 6079

finančné
prostriedky

-

-

-

-

2

peňažné prostriedky - na bankovom účte č. IBAN:
SK41 3100 0000 0042 6013 7300 (Prima banka
Slovensko, a.s.)

finančné
prostriedky

-

-

-

-

3

finančné prostriedky v pokladnici

-

-

-

-

61,61 €

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Papierová dutinka 1067/50/3
Papierová dutinka 310/50/3
Papierová dutinka 400/50/2
Papierová dutinka 420/50/2
Papierová dutinka 420/76/4
Papierová dutinka 450/50/2
Papierová dutinka 570/50/2
Papierová dutinka 58/40/3
Papierová dutinka 594/50/3
Papierová dutinka 594/76/3
Papierová dutinka 67/76/3
Papierová dutinka 79/30/2
Papierová dutinka 841/50/2
Papierová dutinka 841/76/4
Papierová dutinka 914/50/3
Papierová dutinka 914/76/3
Papierová dutinka 594/50/2
Papierová dutinka 79/40/2
Papierová dutinka 914/50/2
Plastová dutinka 101/17/20
Plastová dutinka 109/25/28
Plastová dutinka 209/25/28
Plastová dutinka 27/12/14
Plastová dutinka 27/17/20
Plastová dutinka 37/12/14
Plastová dutinka 37/17/20
Plastová dutinka 44/12/14
Plastová dutinka 44/17/20
Plastová dutinka 54/12/14
Plastová dutinka 57/12/14
Plastová dutinka 57/17/20
Plastová dutinka 62/12/14
Plastová dutinka 69/17/20
Plastová dutinka 75/12/14
Plastová dutinka 75/17/20
Plastová dutinka 79/12/14
Plastová dutinka 79/17/20
Plastová dutinka 79/25/28
Plastová dutinka 82/17/20
Plastová dutinka 110/12/14
Plastová dutinka 112/12/14
Plastová dutinka 40/25/28
Plastová dutinka 50/17/20
Plastová dutinka 57/25/28
Plastová dutinka 59/25/28
Plastová dutinka 60/17/20

7,368421053 bal
8,947368421 bal
23,68421053 bal
19,78947368 bal
5,2 bal
33,15789474 bal
91,89473684 bal
0,1 kar
35,94736842 bal
33 bal
100 bal
0,65 kar
30 bal
15 bal
14,73684211 bal
50 bal
0
0
0
0,8 kar
0
0
0,416666667 kar
0,178571429 kar
1,4 kar
0,88 kar
0,702777778 kar
0,85 kar
0,192307692 kar
3,947692308 kar
27,67096774 kar
1,547619048 kar
1,28 kar
0,351351351 kar
1 kar
11,35657143 kar
6,436363636 kar
4 kar
0
0,434782609 kar
0,130434783 kar
0,145 kar
0,973684211 kar
1,9625 kar
2,333333333 kar
0,75 kar

40,74 €
17,00 €
36,45 €
31,96 €
9,26 €
75,60 €
200,79 €
3,75 €
81,28 €
82,50 €
80,00 €
20,80 €
95,76 €
54,30 €
51,52 €
193,00 €
23,21 €
5,20 €
41,95 €
19,36 €
0,54 €
1,28 €
11,50 €
4,13 €
35,84 €
19,80 €
18,72 €
18,02 €
4,53 €
96,48 €
609,90 €
33,15 €
26,56 €
8,19 €
18,92 €
254,39 €
117,53 €
101,64 €
13,72 €
9,00 €
2,79 €
4,00 €
32,63 €
52,44 €
24,64 €
16,28 €

finančné
prostriedky
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

140 ks
170 ks
450 ks
376 ks
52 ks
630 ks
1746 ks
125 ks
683 ks
330 ks
1000 ks
520 ks
570 ks
150 ks
280 ks
500 ks
195 ks
130 ks
228 ks
1600 ks
17 ks
21 ks
5000 ks
1250 ks
11200 ks
4400 ks
5060 ks
3400 ks
1000 ks
20528 ks
85780 ks
6500 ks
3200 ks
1300 ks
2200 ks
39748 ks
14160 ks
4400 ks
1400 ks
1000 ks
300 ks
290 ks
3700 ks
3140 ks
1400 ks
1500 ks

3,06 €
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102
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104
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108
109
110
111
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Plastová dutinka 69/12/14
Etiketa 297X210 Saga
Etiketa 297X210 Saga COOK
Etiketa 297X210 Saga 400
Etiketa 50x30
Etiketa 60x100
Etiketa 90X146 Saga
Etiketa 90X146 Saga COOK
Etiketa 90X146 Saga 400
Atrament červený
Farba červená 773-78610
Farba čierna R+ hlboko čierna
Farba čierno-šedá 773-78612
Farba modrá CHMS 280 BENO
Farba modrá 73005 R - SAD ZV
Farba modrá 773-78611
Farba šedo-čierna7/CG3
Fólia Opti PVC 15mik/350mm
Fólia PE prírezy 1200x1600/0.020
Fólia PVC 250-15
Fólia STRETCH 20mik (kg)
Fólia strojná prieťažná 500/25my/ACC
LDPE vrecko 22x82
Kartón 1070x100x100 HMR
Kartón 215x210x225
Kartón 290x220x240
Kartón 320x250x240
Kartón 380x247x510 dno
Kartón 389x240x245
Kartón 389x240x250
Kartón 390x257x516 vrch
Kartón 390x280x165
Kartón 625x145x145 5VL BH32
Kartón 625x175x175 5VL BH32
Kartón 645x100x100
Kartón 850x145x145 5VL BH32
Kartón 850x175x175 5VL BH32
Kartón 920x145x145 5VL BH32
Kartón 920x175x175 5VL BH32
Kartón 960x100x100
Dekel na paletu
Euro Pallet 120 x 80
Mikroténová taška 220x320 6MIKR á 200 ks
Ochranná hrana 50x50x3x1175
Ochranná hrana 50x50x3x770
Ochranný štupeľ - D51,5 mm
Ochranný štupeľ - 76
Baking paper 41g/1140mm 214295
Baking paper 41g/800mm
Baking paper 41g/900mm
Cooking paper 41g/570mm Premium
Lepiaca páska 48x60 priehľadná
Lepiaca páska 9411 Nitto Denko 66 m
DNS papier 80g/1080 Performance
DNS papier 80g/847 Performance
DNS papier 90g/625 Performance
SC papier Pasaco žltý 48g/610
Ofset. papier 55g/610 SNOWBRIGHT 1,8 VOL
Termo papier Koehler KT48Blue4est 48g/780
Termo papier Koehler KT48FA 48g/880
Termo papier Koehler KT55FA 55g/880
Termo papier Mitsubishi 70g/520
Termo papier Mitsubishi 70g/880 T7051

Konkurzy a reštrukturalizácie
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

3800 ks
1890 ks
108 ks
159 ks
600 ks
44000 ks
16140 ks
300 ks
1190 ks
6 lit
10 kg
20 kg
20 kg
12 kg
20 kg
20 kg
28 kg
39,6 kg
320 ks
47,5 kg
16 kg
153 kg
10600 ks
54 ks
66 ks
2080 ks
700 ks
30 ks
38 ks
215 ks
30 ks
20 ks
60 ks
43 ks
154 ks
49 ks
40 ks
90 ks
10 ks
10 ks
12 ks
11 ks
4 rol
740 ks
30 ks
62000 ks
5412 ks
32848 kg
716 kg
1267 kg
649 kg
109 ks
153 ks
3617 kg
2837 kg
194 kg
537 kg
342 kg
291 kg
14117 kg
1643 kg
1384 kg
901 kg

Deň vydania: 15.04.2021

0,926829268 kar
0
0
0
0
44 ks
0
0
0
0
0,5 ved8
1 ved8
1 ved8
0,6 ved8
1 ved8
1 ved8
1,4 ved8
0
1,28 bal
5 kar
1,666666667 kar
9,935064935 ks
5,888888889 kar
1,08 bal
2,2 bal
69,33333333 bal
23,33333333 bal
1 bal
1,266666667 bal
7,166666667 bal
1 bal
0,666666667 bal
3 bal
2,15 bal
3,08 bal
2,45 bal
2 bal
4,5 bal
0,5 bal
0,2 bal
0
0
0
0
0
41,33333333 kar
22,08979592 kar
0
0
0
0
3,027777778 kar
2,125 kar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,04 €
378,00 €
48,60 €
71,55 €
0,85 €
268,40 €
564,90 €
30,00 €
119,00 €
35,22 €
39,60 €
56,00 €
68,00 €
40,20 €
60,80 €
66,20 €
64,12 €
170,48 €
30,72 €
202,97 €
33,14 €
183,60 €
318,00 €
22,63 €
13,93 €
382,72 €
157,50 €
10,86 €
12,96 €
61,92 €
10,86 €
8,44 €
35,28 €
25,28 €
45,89 €
32,98 €
26,92 €
63,81 €
7,09 €
3,47 €
40,80 €
51,70 €
3,64 €
111,00 €
2,91 €
1 860,00 €
303,07 €
62 411,20 €
1 360,40 €
2 407,30 €
1 233,10 €
33,79 €
1 735,52 €
2 965,94 €
2 326,34 €
159,08 €
832,35 €
259,92 €
658,78 €
22 146,75 €
2 444,57 €
761,20 €
1 591,16 €
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Konkurzy a reštrukturalizácie

Termo papier Mitsubishi 96g/880 T 9033
Etiketovacie kliešte BLITZ T111
Etiketa COLA PLY 22x12 biela
Etiketa COLA PLY 22x12 červená
Etiketa COLA PLY 22x12 zelená
Etiketa CONTACT 22x12 oblá biela
Etiketa CONTACT 25x16 hranatá žltá
Etiketa CONTACT 25x16 hranatá biela
Etiketa CONTACT 25x16 hranatá červená
Etiketa CONTACT 25x16 hranatá oranžová
Etiketa CONTACT 25x16 oblá biela
Etiketa CONTACT 25x16 oblá červená
Etiketa CONTACT 25x16 oblá oranžová
Etiketa CONTACT 26x12 oblá biela
Etiketa CONTACT 26x12 oblá červená
Etiketa CONTACT 26x12 oblá oranžová
Etiketa CONTACT 26x12 oblá zelená
Etiketa CONTACT 37x19 hranatá biela
Etiketa MOTEX 16x23 biela
Etiketa MOTEX 16x23 červená
Etiketa MOTEX 16x23 oranžová
Etiketa MOTEX 16x23 zelená
Etiketa MOTEX 16x23 žltá
Etiketa SMART 105x148 v A4
Etiketa SMART 210x148,5 v A4
Etiketa SMART 210x297 v A4
Etiketa STAR PRIX 26x18 biela
Etiketa STAR PRIX 26x18 červená
Etiketa STAR PRIX 26x18 oranžová
Etiketa STAR PRIX 26x18 zelená
Etiketa STAR PRIX 26x18 žltá
Etiketa 58x43 termo
Kop. papier RCOPY - A4, 80g/m2
Kop. papier STANDARD 380 - A3
Termo páska 80/60/17 T
Bankomatový papier 80/150/17 T 55g s obojstr.
potlačou SLSP
Bankomatový papier 80/160/25 T 55g opačný návin
Bankomatový papier 80/190/25 T 70g
Bankomatový papier 80/200/17 T 55g
Bankomatový papier 80/200/17 T 55g s obojstr.
potlačou
Potvrdenkova paska do bankomatu SNI T-BAN0014
Potvrdenkova rolka do bankomatu NCR T-BAN0007
Termo páska 60/100/17 T 55g
Termo páska 60/90/25 T 70g
REZFAX 210/15m/12
Papier do park.automat. 54/140/50 T 100g
Papier do park.automat. 54/190/50 T 100g
Papier do park.automat. 54/200/50 T 100g
Papier do park.automat. 54/200/50 T 55g
Papier do park.automat. 54/80/12 T 100g
Papier do park.automat. 56/140/50 T 100g
Papier do park.automat. 56/200/50 T 55g
Baking paper 400/200m/50 221115 Saga
Baking paper 450/200m/50 214154 Saga
Baking paper 570/200m/50 213929 Saga
Cooking paper 570/200m/50 213854 COOK
Papier na pečenie 450/200m/50
Prof pack 114/540m/50 225229 WS38
Papier.páska 1+0 114/60/12 Štandard
Papier.páska 1+0 57/60/12 Štandard
Papier.páska 1+0 57/60/17 Štandard

skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

5055 kg
1 kar
126 ks
966 ks
84 ks
294 ks
216 ks
180 ks
30 ks
47 ks
55 ks
16 ks
6 ks
396 ks
36 ks
180 ks
36 ks
25 ks
540 ks
270 ks
108 ks
122 ks
216 ks
14 bal
16 bal
1 bal
144 ks
88 ks
72 ks
232 ks
94 ks
22 ks
78 bal
5 bal
40 ks

Deň vydania: 15.04.2021

0
0
3 kar
23 kar
2 kar
7 kar
6 kar
5 kar
0,833333333 kar
1,305555556 kar
1,527777778 kar
0,444444444 kar
0,166666667 kar
11 kar
1 kar
5 kar
1 kar
1 kar
10 kar
5 kar
2 kar
2,259259259 kar
4 kar
0
0
0
4 kar
2,444444444 kar
2 kar
6,444444444 kar
2,611111111 kar
0,916666667 kar
15,6 kar
1 kar
0,571428571 kar

12 092,42 €
111,45 €
23,81 €
260,82 €
25,20 €
69,68 €
75,17 €
42,66 €
11,10 €
16,36 €
13,04 €
5,92 €
2,22 €
91,87 €
11,70 €
59,40 €
11,70 €
12,00 €
102,49 €
87,75 €
33,05 €
37,33 €
66,10 €
53,63 €
61,79 €
4,00 €
36,00 €
32,56 €
23,40 €
78,64 €
30,55 €
27,72 €
174,75 €
25,50 €
15,72 €

skladové zásoby

18 ks

3 kar

46,08 €

skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

6 ks
6 ks
30 ks

1 kar
1 kar
5 kar

14,72 €
27,34 €
121,89 €

skladové zásoby

6 ks

3 kar

31,69 €

skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

8 ks
6 ks
24 ks
30 ks
30 ks
24 ks
40 ks
72 ks
8 ks
48 ks
24 ks
8 ks
16 ks
40 ks
1836 ks
8 ks
6 ks
38 ks
40 ks
240 ks
160 ks

2 kar
2 kar
1 kar
1,25 kar
1 kar
2 kar
5 kar
9 kar
1 kar
1 kar
2 kar
1 kar
2,666666667 kar
6,666666667 kar
306 kar
1,333333333 kar
1 kar
6,333333333 kar
1 kar
3 kar
2 kar

23,40 €
31,94 €
17,09 €
28,02 €
12,24 €
51,82 €
151,92 €
299,30 €
20,07 €
31,68 €
48,89 €
19,74 €
115,28 €
324,20 €
18 312,26 €
79,79 €
62,56 €
169,75 €
7,36 €
20,64 €
13,60 €
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
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Papier.páska 1+0 57/70/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 70/60/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 70/70/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/60/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/60/17 Štandard s potlačou BAL skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/70/12 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/70/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/80/12 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/80/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 82/60/17 Štandard
skladové zásoby
Papier.páska 1+1 76/60/12 NCRC
skladové zásoby
Papier.páska 1+1 76/60/17 NCRC
skladové zásoby
Papier.páska 1+0 76/60/17 SCC
skladové zásoby
Papier.páska 1+1 57/60/17 SCC
skladové zásoby
Papier.páska 1+1 57/60/17 SCW
skladové zásoby
Plotrový papier 1010/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 1016/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 1067/150m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 1067/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 210/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/100m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/100m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/46m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 297/90m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 310/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 310/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 330/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 330/90m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 345/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/100m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/100m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/150m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/46m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 420/90m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 435/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 440/50m/50 90g
skladové zásoby
Plotrový papier 450/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 458/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/100m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/100m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/150m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/46m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/50m/50 90g
skladové zásoby
Plotrový papier 594/90m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/100m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/100m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/150m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 610/90m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 620/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 620/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 620/50m/50 90g
skladové zásoby
Plotrový papier 630/175m/76 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 640/50m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 841/100m/50 80g
skladové zásoby
Plotrový papier 841/100m/76 80g
skladové zásoby

60 ks
60 ks
45 ks
1740 ks
180 ks
90 ks
45 ks
144 ks
36 ks
180 ks
780 ks
600 ks
180 ks
400 ks
80 ks
2 ks
5 ks
7 ks
83 ks
11 ks
16 ks
14 ks
10 ks
2 ks
125 ks
64 ks
4 ks
42 ks
56 ks
2 ks
1 ks
28 ks
8 ks
22 ks
34 ks
1 ks
82 ks
4 ks
2 ks
2 ks
5 ks
24 ks
9 ks
31 ks
4 ks
16 ks
7 ks
3 ks
1 ks
28 ks
3 ks
12 ks
2 ks
4 ks
89 ks
4 ks
9 ks
11 ks
22 ks
6 ks
2 ks
9 ks
5 ks

1 kar
1 kar
1 kar
29 kar
3 kar
2 kar
1 kar
4 kar
1 kar
3 kar
13 kar
10 kar
3 kar
5 kar
1 kar
2 kar
5 kar
7 kar
83 kar
3,666666667 kar
8 kar
7 kar
5 kar
0,666666667 kar
41,66666667 kar
32 kar
2 kar
21 kar
18,66666667 kar
1 kar
0,333333333 kar
14 kar
4 kar
11 kar
17 kar
0,5 kar
41 kar
2 kar
1 kar
1 kar
2,5 kar
12 kar
9 kar
31 kar
4 kar
16 kar
7 kar
3 kar
1 kar
28 kar
3 kar
12 kar
1 kar
4 kar
89 kar
4 kar
9 kar
11 kar
22 kar
6 kar
2 kar
9 kar
5 kar

Deň vydania: 15.04.2021
7,20 €
6,24 €
5,90 €
179,22 €
22,14 €
12,78 €
6,35 €
26,21 €
6,48 €
20,88 €
127,92 €
95,40 €
41,58 €
67,20 €
15,52 €
6,73 €
70,88 €
93,39 €
411,10 €
16,56 €
47,87 €
43,01 €
47,67 €
2,86 €
199,25 €
168,19 €
20,46 €
74,97 €
100,18 €
5,76 €
1,76 €
114,72 €
32,42 €
123,95 €
217,23 €
1,89 €
175,64 €
13,97 €
12,26 €
5,41 €
11,24 €
57,60 €
50,92 €
179,12 €
31,86 €
144,70 €
18,92 €
9,07 €
3,29 €
145,15 €
16,74 €
69,39 €
15,76 €
39,37 €
274,92 €
21,18 €
84,87 €
35,27 €
75,39 €
58,27 €
6,19 €
68,27 €
38,63 €
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Plotrový papier 841/150m/76 80g
Plotrový papier 841/175m/76 80g
Plotrový papier 841/30m/50 120g
Plotrový papier 841/30m/50 160g
Plotrový papier 841/50m/50 80g
Plotrový papier 841/90m/50 80g
Plotrový papier 860/50m/50 80g
Plotrový papier 880/50m/50 80g
Plotrový papier 891/150m/76 80g
Plotrový papier 891/175m/76 80g
Plotrový papier 891/50m/50 80g
Plotrový papier 891/90m/50 80g
Plotrový papier 900/50m/50 80g
Plotrový papier 914/100m/50 80g
Plotrový papier 914/100m/76 80g
Plotrový papier 914/150m/50 80g
Plotrový papier 914/175m/76 80g
Plotrový papier 914/46m/50 80g
Plotrový papier 914/50m/50 80g
Termo páska 112/45/12
Termo páska 28/40/12
Termo páska 28/45/12
Termo páska 38/22m/17 48g (45)
Termo páska 38/25/12 opačný návin
Termo páska 38/55/17
Termo páska 54/45/12
Termo páska 57/100/17
Termo páska 57/13m/12 48g (35)
Termo páska 57/18m/12 48g (40)
Termo páska 57/24m/12 48g (45)
Termo páska 57/28m/17 48g (50)
Termo páska 57/30m/12 48g (50)
Termo páska 57/30/12
Termo páska 57/34m/17 48g (55)
Termo páska 57/35/12
Termo páska 57/40m/17 48g (60)
Termo páska 57/40/12
Termo páska 57/45/12
Termo páska 57/45/17
Termo páska 57/50/12
Termo páska 57/50/17
Termo páska 57/55/17
Termo páska 57/60/17
Termo páska 57/70/12
Termo páska 57/80/25 70g opačný návin
Termo páska 58/150/25 T 55g s potlačou
Slovenská pošta
Termo páska 58/151m/17 48g (100)
Termo páska 59/50/12
Termo páska 60/100/25 100g
Termo páska 60/200/50 T 100g
Termo páska 76/60/12
Termo páska 76/60/17
Termo páska 80/120/25
Termo páska 80/40m/17 48g (60)
Termo páska 80/42m/12 48g (60)
Termo páska 80/50/12
Termo páska 80/52/12
Termo páska 80/60/12
Termo páska 80/60/17
Termo páska 80/70/17
Termo páska 80/78m/17 48g (80)
Termo páska 80/78m/17 48g (80) Blue4ers
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Deň vydania: 15.04.2021

skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

4 ks
16 ks
3 ks
3 ks
53 ks
1 ks
2 ks
4 ks
1 ks
3 ks
4 ks
25 ks
20 ks
3 ks
10 ks
5 ks
19 ks
2 ks
40 ks
200 ks
600 ks
160 ks
2100 ks
432 ks
288 ks
240 ks
456 ks
1872 ks
11280 ks
3500 ks
4032 ks
2640 ks
1176 ks
576 ks
720 ks
560 ks
100 ks
320 ks
160 ks
2760 ks
1320 ks
384 ks
800 ks
120 ks
48 ks

4 kar
16 kar
3 kar
3 kar
53 kar
1 kar
2 kar
4 kar
1 kar
3 kar
4 kar
25 kar
20 kar
3 kar
10 kar
5 kar
19 kar
2 kar
40 kar
5 kar
3 kar
1 kar
14 kar
1,2 kar
2 kar
3 kar
19 kar
13 kar
94 kar
35 kar
28 kar
22 kar
6 kar
6 kar
5 kar
7 kar
1 kar
4 kar
2 kar
23 kar
11 kar
4 kar
10 kar
2 kar
1 kar

43,09 €
196,48 €
10,42 €
13,93 €
213,38 €
6,91 €
7,64 €
19,86 €
11,36 €
38,85 €
16,92 €
182,10 €
85,22 €
24,38 €
82,95 €
57,13 €
251,37 €
7,52 €
172,40 €
63,20 €
35,40 €
10,40 €
157,50 €
15,98 €
45,50 €
31,44 €
330,60 €
157,25 €
1 184,40 €
469,00 €
620,93 €
425,04 €
75,65 €
105,41 €
63,36 €
117,60 €
11,20 €
44,16 €
21,76 €
469,45 €
211,93 €
75,65 €
175,20 €
40,92 €
27,12 €

skladové zásoby

12 ks

0,5 kar

24,53 €

skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby
skladové zásoby

1320 ks
96 ks
264 ks
8 ks
60 ks
180 ks
126 ks
3540 ks
1080 ks
90 ks
90 ks
2280 ks
300 ks
45 ks
1728 ks
108 ks

55 kar
2 kar
11 kar
1 kar
1 kar
3 kar
7 kar
59 kar
18 kar
1 kar
1 kar
38 kar
5 kar
1 kar
48 kar
3 kar

1 078,44 €
17,47 €
296,74 €
35,75 €
17,46 €
51,66 €
202,86 €
1 033,68 €
326,16 €
18,09 €
23,49 €
794,19 €
91,20 €
18,27 €
927,94 €
74,41 €
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

310

311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
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Termo páska 80/78m/17 48g (80) fólia 6
skladové zásoby
Termo páska 80/80m/12 48g (80)
skladové zásoby
Termo páska 80/80/12
skladové zásoby
Termo páska 80/80/12 s potlačou-EUROOIL
skladové zásoby
Termo páska 80/80/17
skladové zásoby
Termo páska 80/80/25
skladové zásoby
Termo páska 80/80/25 75g s obojstrannou
skladové zásoby
potlačou SAD
Kruhová rezačka A710, (rezací stroj na výrobky)
výrobné číslo : 1995907-07-95, technické
zhodnotenie
Rezací stroj WR6 (rezací stroj na dutinky)
Kontajner - bunka (kontajner pre opravy strojov)
VW CADDY Kasten SDI, VIN:
WV1ZZZ2KZ7X075659, druh karosérie: BB skriňová
motorové vozidlo
dodávkova, Farba: biela, EČ: ZA966DS, rok výroby:
2008
VW CADDY 2KNBST2//, VIN:
WV1ZZZ2KZ8X078687, druh karosérie: BB
motorové vozidlo
skriňová furgon, Farba: biela, EČ: ZA224EU, rok
výroby: 2011
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 17 250/CMMFB/EY,
VIN: ZFA25000002451758, druh karosérie: BB
motorové vozidlo
skriňová dodávková, farba: biela, EČ:ZA388HL, rok
výroby: 2017
Baliaci stroj Spinny S100 (baliaci stroj na palety
výrobkov) výrobné číslo: 12115212
Tlačiareň Zebre ZM400, výrobné číslo: ZM400200E-0000T
VZV Yale MS16 - vysokozdvižný vozík, výrobné č.: vysokozdvižný
B852X05071F
vozík
Nábytok IKEA - Kancelársky nábytok pozostávajúci
z : zasadačkový stôl, 6x stolička, 3x pracovný stôl,
5x policová skrinka, 3x malá skrinka, kuchynka
Paletové regále v dĺžke 15 metrov
Vzduchotechnika ( vzduchový kompresor s rozvodmi
vzduchu ) výrobné č. 4152002865
LM11 - rezací stroj na výrobky, výrobné číslo: 616-797
SOMA - rezací stroj na výrobky , výrobné číslo:
ZZ1557-6882
LM11-2 - rezací stroj na výrobky
VZV YALE - vysokozdvižný vozík, výrobné číslo:
vysokozdvižný
C810B03334E
vozík
Lodný kontajner
VZV LINDE H14T + uchopovač Bolzoni, výrobné
vysokozdvižný
číslo: ST181/4650
vozík
Klimatizačná jednotka
Lamelová clona proti úniku tepla
Balička REPLAY (balička hotových výrobkov)
výrobné číslo: 1906811
Softver SPIN 2
Softver

Deň vydania: 15.04.2021

1908 ks
720 ks
1296 ks
3010 ks
1224 ks
180 ks

53 kar
20 kar
36 kar
60,2 kar
34 kar
5 kar

144 ks

4 kar

942,55 €
393,12 €
740,02 €
1 602,79 €
685,44 €
100,80 €
127,58 €

1

ks

-

-

8 000,00 €

1
1

ks
ks

-

-

500,00 €
1 200,00 €

1

ks

-

-

3 000,00 €

1

ks

-

-

6 500,00 €

1

ks

-

-

12 000,00 €

1

ks

-

-

1 000,00 €

1

ks

-

-

300,00 €

1

ks

-

-

3 000,00 €

1

ks

-

-

400,00 €

1

ks

-

-

3 000,00 €

1

ks

-

-

2 568,47 €

1

ks

-

-

8 000,00 €

1

ks

-

-

4 000,00 €

1

ks

-

-

12 000,00 €

1

ks

-

-

2 000,00 €

1

ks

-

-

1 181,77 €

1

ks

-

-

16 218,64 €

1
1

ks
ks

-

-

859,20 €
50,00 €

1

ks

-

-

1 353,62 €

-

-

-

1 592,75 €

-

V Žiline, dňa 09.04.2021
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K017082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REZPA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Val 3 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 289
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
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Deň vydania: 15.04.2021

Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom Pivovarská 1058/7, 01001 Žilina správca úpadcu:

značka správc.spisu: 3K/6/2020/S 1844

REZPA, spol. s r.o. "v konkurze", so sídlom: Dolný Val 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 626 289
SÚPIS MAJETKU - oddelená
podstata

Označenie zabezpečeného veriteľa:

Por.č.
Druh a poradie
Výška
pohľadávky v
zabezpečovacieho
zabezpečenej
zozname
práva
pohľadávky
pohľadávok

Československá obchodná banka, a.s., Právna forma:
Záložné právo v 1.
Akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, Žižkova 11,
poradí
811 02 Bratislava , Slovenská republika

Typ
Názov/popis
Por.
súpisovej
hnuteľnej/nehnuteľnej veci
Množstvo Mj
č.
zložky
všeobecná podstata
majetku
4Media s.r.o., so sídlom:
Tranovského 37/2183, 841
peňažná
1 02 Bratislava, IČO: 44 227
pohľadávka
892, číslo faktúry:
202071197
alfalfa s. r. o., so sídlom:
Tomášikova 223/26, 821 01
peňažná
2 Bratislava - Ružinov, IČO: 52
pohľadávka
475 000, číslo faktúry :
202050167
ANTES GM, spol. s r. o., so
sídlom Jilemnického 25, 911
peňažná
3 01 Trenčín, IČO: 36 294
pohľadávka
781, číslo faktúry:
202071164
ARKA, a. s., so sídlom :
Palatínova 15, 945 01
peňažná
4
Komárno, IČO: 36 523 496, pohľadávka
číslo faktúry: 202071202
ARKA, a. s., so sídlom :
Palatínova 15, 945 01
peňažná
5
Komárno, IČO: 36 523 496, pohľadávka
číslo faktúry: 202071136
B.K. Prešov, spol. s r.o., so
sídlom: Košická 2 , 08001
peňažná
6
Prešov, IČO: 36 475 289,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071078
B.K. Prešov, spol. s r.o., so
sídlom: Košická 2 , 08001
peňažná
7
Prešov, IČO: 36 475 289,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071057
BAL SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov
peňažná
8 8511/10, 01008 Žilina, IČO:
pohľadávka
36396044, číslo faktúry:
202070267

6.

€

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva

Zmluva o zriadení záložného
práva k pohľadávkam č.
7966463P/P1 zo dňa
18.09.2015, registrovaná v
Notárskom registri záložných
práv pod sp.zn.: NCRzp:
191 353,57
27446/2015, Zmluva o zriadení
záložného práva k
pohľadávkam č. 8465851P/P1
zo dňa 15.04.2016,
registrovaná v Notárskom
registri záložných práv pod
sp.zn.: NCRzp: 10293/2016

Množstvo 2

MJ 2

Súpisová
hodnota

-

-

839,16 €

-

-

78,46 €

-

-

108,91 €

-

-

268,70 €

-

-

353,02 €

-

-

613,44 €

-

-

920,16 €

-

-

4,18 €

Poznámka
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

BENZEN, s. r. o., so sídlom:
Oravická 1415/2, 028 01
Trstená, IČO: 46 944 141,
číslo faktúry: 202071169
BENZEN, s. r. o., so sídlom:
Oravická 1415/2, 028 01
Trstená, IČO: 46 944 141,
číslo faktúry: 202071109
CBA Market, s. r. o., so
sídlom: Cesta osloboditeľov
8, 97701 Brezno, IČO:
36835021, číslo faktúry:
202071161
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970840
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970833
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970806
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970786
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970782
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970765
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970751
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970735
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970710
CBA Slovakia, a.s., so
sídlom: ul. Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 620 319, čislo
faktúry: 201970695
DALITRANS, s.r.o., so
sídlom 913 11 Veľké
Bierovce 266, IČO: 36 298
883, číslo faktúry:
202071205
DALITRANS, s.r.o., so
sídlom 913 11 Veľké
Bierovce 266, IČO: 36 298
883, číslo faktúry:
202071088
DAMITO s. r. o. , so sídlom:
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peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

51,67 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

51,67 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

868,32 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 989,28 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 151,65 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 151,65 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 096,13 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

916,13 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

162,89 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

933,24 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

111,05 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 868,66 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

818,50 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 006,99 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

1 170,29 €

Právny nástupca:
Potraviny Kačka, a.s. „v
konkurze“, nepríhlásená
pohľadávka zo strany Dlžníka
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34
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38

39
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916 25 Brunovce 86, IČO:
44148542, číslo faktúry:
202071159
DAMITO s. r. o. , so sídlom:
916 25 Brunovce 86, IČO:
44148542, číslo faktúry:
202071121
DOZSA, spol s r.o., so
sídlom: Štiavnická cesta
2552, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36419575, číslo
faktúry: 202071132
DOZSA, spol s r.o., so
sídlom: Štiavnická cesta
2552, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36419575, číslo
faktúry: 202070832
eM.Ve, s.r.o., so ísdlom: Ul.
Dubová č. 3272/11, 010 01
Žilina,IČO: 36437212, číslo
faktúry: 202071178
FREE DOM, s.r.o., so
sídlom: Ostratická cesta
155, 958 52 Žabokreky nad
Nitrou, IČO: 36294969, číslo
faktúry: 201970180
GASTROBAL s.r.o., so
sídlom Nová 519/1, 059 42
Gerlachov, IČO: 46 841 075,
číslo faktúry: 202071183
GASTROBAL s.r.o., so
sídlom Nová 519/1, 059 42
Gerlachov, IČO: 46 841 075,
číslo faktúry: 202071134
GIBBER, s. r. o., so sídlom:
Mladých budovateľov 2, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 44
617 542, číslo faktúry:
202071177
HERMAS s.r.o., so sídlom:
Pri Hati 1, 040 01 Košice,
IČO: 36 174 050, číslo
faktúry:202071181
HMPRINT s. r. o., so sídlom:
Škultétyho 1, 831 04
Bratislava, IČO: 46 306 013,
číslo faktúry: 202050103
Iglu projekt, s. r. o., so
sídlom: Hlavná 383/82, 059
14 Spišský Štiavník, IČO: 44
562 675, číslo
faktúry:202071135
Ing. Gabriela Godorová, so
sídlom: Slnečná 1759/3, 972
01 Bojnice, IČO: 41853 482,
číslo faktúry: 202071196
J profi B, s.r.o., so sdílom:
Bitarová 45, 010 04
Bitarová, IČO: 46266275,
číslo faktúry: 201970191
Jozef Kaštan REJO-BAL, so
sídlom: Malá Čierna 80, 015
01 Žilina, IČO: 36 974 048,
číslo faktúry: 202071206
Jozef Kaštan REJO-BAL, so
sídlom: Malá Čierna 80, 015
01 Žilina, IČO: 36 974 048,
číslo faktúry: 202071156
Jozef Kaštan REJO-BAL, so
sídlom: Malá Čierna 80, 015
01 Žilina, IČO: 36 974 048,
číslo faktúry: 202071070
Juraj Snoha - DALI X press,
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Deň vydania: 15.04.2021

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

27,00 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

222,12 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

55,30 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

127,46 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

41,40 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

43,03 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

2 149,32 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

3 083,87 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

116,47 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

85,44 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

359,42 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

97,93 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

106,02 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

326,30 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

102,38 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

61,27 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

34,92 €
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so sídlom: M.R. Štefánika
peňažná
41 128/14, 971 01 Prievidza,
pohľadávka
IČO: 45 382 948, číslo
faktúry: 202071110
JURKI - HAYTON s.r.o., so
sídlom: Prístavná 2, 821 09 peňažná
42
Bratislava, IČO:31 332 251, pohľadávka
číslo faktúry: 202071185
JURKI - HAYTON s.r.o., so
sídlom: Prístavná 2, 821 09 peňažná
43
Bratislava, IČO:31 332 251, pohľadávka
číslo faktúry: 202071184
JURKI - HAYTON s.r.o., so
sídlom: Prístavná 2, 821 09 peňažná
44
Bratislava, IČO:31 332 251, pohľadávka
číslo faktúry: 202071133
JURKI - HAYTON s.r.o., so
sídlom: Prístavná 2, 821 09 peňažná
45
Bratislava, IČO:31 332 251, pohľadávka
číslo faktúry: 202071130
Kancelária SK s.r.o., so
sídlom: Kubačova 1/A, 831
peňažná
46 06 Bratislava, IČO: 50 345
pohľadávka
460, číslo faktúry:
202070959
Kastav, s.r.o., so sídlom:
013 42 Horný Hričov 220,
peňažná
47
IČO: 36 420 492, číslo
pohľadávka
faktúry: 202071200
KA-VT, s.r.o., so sídlom: Ul.
1. mája 1010/11, 010 01
peňažná
48
Žilina, IČO: 31 559 221,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071019
KOGINS s.r.o., so sídlom:
Bazová 16 F, 821 08
peňažná
49
Bratislava, IČO: 36 311 898, pohľadávka
číslo faktúry: 202050116
KP plus, s.r.o., so sídlom:
MUDr. Alexandra 23 , 060
peňažná
50 01 Kežmarok, IČO:
pohľadávka
36475025, číslo faktúry:
202071190
KP plus, s.r.o., so sídlom:
MUDr. Alexandra 23 , 060
peňažná
51 01 Kežmarok, IČO:
pohľadávka
36475025, číslo faktúry:
202071189
KP plus, s.r.o., so sídlom:
MUDr. Alexandra 23 , 060
peňažná
52 01 Kežmarok, IČO:
pohľadávka
36475025, číslo faktúry:
202071112
KRPA Slovakia spol. s r.o.,
so sídlom: Hrabové 299, 014 peňažná
53
01 Bytča, IČO: 30229138,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071083
KRPA Slovakia spol. s r.o.,
so sídlom: Hrabové 299, 014 peňažná
54
01 Bytča, IČO: 30229138,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071036
Lago - nástrojáreň spol. s
r.o., so sídlom: Areál
peňažná
55 Svetom 1571, 013 62 Veľké
pohľadávka
Rovné, IČO:36 394 009,
číslo faktúry: 202071073
Lamitec, spol. s r.o., so
sídlom: Pestovateľská 9, 821
peňažná
56 04 Bratislava - mestká časť
pohľadávka
Ružinov, IČO: 35 710 691,
číslo faktúry: 202071173
Lamitec, spol. s r.o., so
sídlom: Pestovateľská 9, 821
peňažná
57 04 Bratislava - mestká časť
pohľadávka
Ružinov, IČO: 35 710 691,
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Deň vydania: 15.04.2021

-

-

-

-

107,83 €

-

-

-

-

70,20 €

-

-

-

-

21,36 €

-

-

-

-

68,16 €

-

-

-

-

57,48 €

-

-

-

-

3 877,63 €

-

-

-

-

28,32 €

-

-

-

-

40,94 €

-

-

-

-

39,89 €

-

-

-

-

145,92 €

-

-

-

-

112,80 €

-

-

-

-

320,76 €

-

-

-

-

120,10 €

-

-

-

-

7,09 €

-

-

-

-

42,71 €

-

-

-

-

144,96 €

-

-

-

-

203,56 €
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

číslo faktúry: 202071151
Lamitec, spol. s r.o., so
sídlom: Pestovateľská 9, 821
peňažná
04 Bratislava - mestká časť
pohľadávka
Ružinov, IČO: 35 710 691,
číslo faktúry: 202071116
LEGIA, a.s., so sídlom:
Bratislavská 9, 911 01
peňažná
Trenčín, IČO: 34 101 985, pohľadávka
číslo faktúry: 202071089
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071179
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071160
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071104
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071061
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071042
LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s., so sídlom:
Trieda Osloboditeľov 932/18, peňažná
963 01 Krupina, IČO: 36 672 pohľadávka
394, číslo faktúry:
202071025
LUMAX, s.r.o., so sídlom:
Železničná 4745, 903 01
peňažná
Senec, IČO: 36 675 148,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071094
Martin Hanic- REPRO, so
sídlom: Ulica Jeruzalemská
peňažná
310/19, 917 01 Trnava, IČO:
pohľadávka
43 801528, číslo faktúry:
202071204
Martin Hanic- REPRO, so
sídlom: Ulica Jeruzalemská
peňažná
310/19, 917 01 Trnava, IČO:
pohľadávka
43 801528, číslo faktúry:
202071058
Metsä Tissue GmbH, so
sídlom: Postfach 2504, 126
78 Berlin, Nemecká
peňažná
spolková republika, IČO:
pohľadávka
812794149, číslo faktúry:
202071122
Mgr. Peter Vnuk - NORPAL PRINT, so sídlom:
peňažná
Sirotárska 141/2, 010 01
pohľadávka
Žilina, IČO: 34 352 406,
číslo faktúry: 202071209
Mgr. Peter Vnuk - NORPAL PRINT, so sídlom:
peňažná
Sirotárska 141/2, 010 01
pohľadávka
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Deň vydania: 15.04.2021

-

-

-

-

2 259,41 €

-

-

-

-

539,60 €

-

-

-

-

1 556,35 €

-

-

-

-

5 127,84 €

-

-

-

-

4 218,62 €

-

-

-

-

2 242,80 €

-

-

-

-

1 706,40 €

-

-

-

-

2 964,31 €

-

-

-

-

162,14 €

-

-

-

-

297,00 €

-

-

-

-

182,48 €

-

-

-

-

5 831,09 €

-

-

-

-

84,67 €

-

-

-

-

30,24 €
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73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

pohľadávka
Žilina, IČO: 34 352 406,
číslo faktúry: 202071180
MIPAP, s.r.o., so sídlom:
023 41 Nesluša 1266, IČO: peňažná
45 597 839, číslo faktúry:
pohľadávka
202071199
MIPAP, s.r.o., so sídlom:
023 41 Nesluša 1266, IČO: peňažná
45 597 839, číslo faktúry:
pohľadávka
202071155
Miroslav Lackovič FORMÁT, so sídlom:
peňažná
Bulharská 2268/1, 085 01
pohľadávka
Poprad, IČO: 30 323 291,
číslo faktúry: 202071188
MNF, s. r. o., so sídlom:
Lipského 6, 841 01
peňažná
Bratislava- Dúbravka, IČO:
pohľadávka
48 186 414, číslo faktúry:
202050163
NRSYS s.r.o., so sídlom:
Akademická 12, 949 01
peňažná
Nitra, IČO: 30 997 763, číslo pohľadávka
faktúry: 202071114
NUPIX, s.r.o., so sídlom:
Tomášikova 15950/10H, 821
peňažná
03 Bratislava, IČO: 47 468
pohľadávka
858, číslo faktúry:
202050164
NUPIX, s.r.o., so sídlom:
Tomášikova 15950/10H, 821
peňažná
03 Bratislava, IČO: 47 468
pohľadávka
858, číslo faktúry:
202071115
ORIMM SK, s.r.o., so
sídlom: Smrekova 1212/12,
peňažná
071 01 Michalovce, IČO:
pohľadávka
44848838, číslo faktúry:
202071143
PALATIN s.r.o., so sídlom:
Zlatovská 33, 911 05
peňažná
Trenčín, IČO: 36 301 477, pohľadávka
číslo faktúry: 202071192
PALATIN s.r.o., so sídlom:
Zlatovská 33, 911 05
peňažná
Trenčín, IČO: 36 301 477, pohľadávka
číslo faktúry: 202071111
PALATIN s.r.o., so sídlom:
Zlatovská 33, 911 05
peňažná
Trenčín, IČO: 36 301 477, pohľadávka
číslo faktúry: 202071087
Pekná Mária Fit 2,
Sládkovičova 11, 015 01
peňažná
Rajec, IČO: 33 367 612,
pohľadávka
číslo faktúry: 202071068
Pekný Viliam Fit potraviny Potraviny, so sídlom:
peňažná
Sládkovičova 11, 015 01
pohľadávka
Rajec, IČO: 17 931 533,
číslo faktúry: 202071067
PRESSTO TREND s.r.o., so
sídlom: Malostranská 673,
peňažná
742 42 Šeňov u Nového
pohľadávka
Jičína, ČR, IČO: 26 878 569,
číslo faktúry: 202071158
ProPark Slovensko s.r.o., so
sídlom: Chorvátska 2704/8,
peňažná
811 08 Bratislava, IČO:
pohľadávka
47121416, číslo faktúry:
202071171
PUMED, s. r. o., so sídlom:
913 11 Trenčianske
peňažná
Stankovce 400, IČO: 44 910
pohľadávka
584, číslo faktúry:
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-

-

-

-

76,52 €

-

-

-

-

163,36 €

-

-

-

-

166,75 €

-

-

-

-

1 894,01 €

-

-

-

-

190,08 €

-

-

-

-

209,88 €

-

-

-

-

132,82 €

-

-

-

-

267,05 €

-

-

-

-

651,13 €

-

-

-

-

316,37 €

-

-

-

-

323,17 €

-

-

-

-

209,52 €

-

-

-

-

209,52 €

-

-

-

-

175,95 €

-

-

-

-

715,20 €

-

-

-

-

14,11 €
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202070549
REMING CONSULT a.s., so
sídlom: Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava, IČO: 35
729 023, číslo faktúry:
202071203
REMPO, s.r.o., so sídlom:
Stará Vajnorská 19, 832 45
Bratislava, IČO: 35 819 081,
číslo faktúry: 202071175
Repro, s.r.o., so sídlom:
Brnianska 49, 811 04
Bratislava- Staré Mesto,
IČO: 44 314 523, číslo
faktúry: 202050160
Róbert Gallo - GALLO,
Štrková 995/10H, 01001
Žilina, IČO: 35 410 108,
číslo faktúry: 202071154
Róbert Gallo - GALLO,
Štrková 995/10H, 01001
Žilina, IČO: 35 410 108,
číslo faktúry: 202071146
SAD Dunajská Streda, a.s.,
Bratislavská cesta 918/2,
929 13 Dunajská Streda,
IČO: 36 245 488, číslo
faktúry: 202071124
SAD Dunajská Streda, a.s.,
Bratislavská cesta 918/2,
929 13 Dunajská Streda,
IČO: 36 245 488, číslo
faktúry: 202071123
SAD Humenné, a.s., so
sídlom: Fidlikova 1, 066 43
Humenné, IČO: 36 477 508,
číslo faktúry: 202071208
SAD Humenné, a.s., so
sídlom: Fidlikova 1, 066 43
Humenné, IČO: 36 477 508,
číslo faktúry: 202071207
SAMPAUTO s. r. o., so
sídlom: Vyšehradská 4, 851
06 Bratislava, IČO: 46 598
481, číslo faktúry:
202071195
SAMPAUTO s. r. o., so
sídlom: Vyšehradská 4, 851
06 Bratislava, IČO: 46 598
481, číslo faktúry:
202050165
SAMPAUTO s. r. o., so
sídlom: Vyšehradská 4, 851
06 Bratislava, IČO: 46 598
481, číslo faktúry:
202071153
SAMPAUTO s. r. o., so
sídlom: Vyšehradská 4, 851
06 Bratislava, IČO: 46 598
481, číslo faktúry:
202071141
Slovenská autobusová
doprava Poprad, akciová
spoločnosť, so sídlom:
Wolkerova 466, 058 49
Poprad, IČO: 36 479 560,
číslo faktúry: 202071182
Slovenská autobusová
doprava Poprad, akciová
spoločnosť, so sídlom:
Wolkerova 466, 058 49
Poprad, IČO: 36 479 560,
číslo faktúry: 202070970
smartCAD s.r.o., so sídlom:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

127,80 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

51,98 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

54,95 €

peňažná
pohľadávka

-

-

-

-

745,20 €

peňažná
pohľadávka
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-
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-
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Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202071201
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202050166
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202071163
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202071162
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202050159
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202050152
smartCAD s.r.o., so sídlom:
Čajakova 19, 81105
peňažná
Bratislava, IČO: 447432 289, pohľadávka
číslo faktúry: 202050143
SOLUS Košice, s.r.o., so
sídlom: Gagarinovo
peňažná
námestie 5/1462, 040 12
pohľadávka
Košice, IČO: 36 598 330,
číslo faktúry: 202071186
TANKER, s.r.o., so sídlom:
Hlavné námestie 96/45, 060
peňažná
01 Kežmarok, IČO: 31 731
pohľadávka
945, číslo faktúry:
202071147
TANKER, s.r.o., so sídlom:
Hlavné námestie 96/45, 060
peňažná
01 Kežmarok, IČO: 31 731
pohľadávka
945, číslo faktúry:
202071148
TANKER, s.r.o., so sídlom:
Hlavné námestie 96/45, 060
peňažná
01 Kežmarok, IČO: 31 731
pohľadávka
945, číslo faktúry:
202050150
TRIOMAT, s. r. o., so
sídlom: Štefánikova 266/17,
peňažná
029 01 Námestovo, IČO: 36
pohľadávka
432 610, číslo faktúry:
202071056
VAPE SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom: Záhoracka 54, 901
peňažná
01 Malacky, IČO: 45 478
pohľadávka
465, číslo faktúry:
202071168
VAPE SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom: Záhoracka 54, 901
peňažná
01 Malacky, IČO: 45 478
pohľadávka
465, číslo faktúry:
202050161
VAPE SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom: Záhoracka 54, 901
peňažná
01 Malacky, IČO: 45 478
pohľadávka
465, číslo faktúry:
202050144
WorldOffice VY, s.r.o., so
sídlom: 067 24 Lukačovce peňažná
145, IČO: 52 001 687, číslo pohľadávka
faktúry: 202070950
WorldOffice VY, s.r.o., so
sídlom: 067 24 Lukačovce peňažná
145, IČO: 52 001 687, číslo pohľadávka
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faktúry: 202070889

V Žiline, dňa 09.04.2021
Mgr. Miroslava Šufáková,
správca

K017083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vareca Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 484/20, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1996
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/430/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/430/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Patrik Vareca, nar.: 29.03.1996, trvale bytom Horná Resla 484/20, 969 01
Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Patrik Vareca, s miestom podnikania Horná
Resla 484/20, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 026 241 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Volkswagen Passat Variant, EČV: BS 768 BA, VIN:
WVWZZZ3BZXE182987; Rok výroby: 2003; Farba: zelená tmavá; Stav vozidla: nepojazdné - nefunkčná
spojka; Súpisová hodnota majetku: 1 000,- Eur;
2. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Volkswagen Golf, EČV: BS 691 BB, VIN:
WVWZZZ1JZWD107427; Rok výroby: 1998; Farba: čierna metalíza; Stav vozidla: nepojazdné – porucha
motora; Súpisová hodnota majetku: 700,- Eur;
3. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Citroen Xsara Picasso, EČV: BS 633 AY; VIN:
VF7CHRHYB38935196; Rok výroby: 2001; Farba: modrá metalíza svetlá; Stav vozidla: nepojazdné –
potrebná výmena bŕzd, náprav; Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
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 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
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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
označenie hnuteľného majetku, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť za inú súpisovú
zložku majetku
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem, a to číselné
a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene
ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Patrik Vareca“.

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.
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 záujemcovi, 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 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K017084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lušpaiová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 172, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/501/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/501/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/501/2020 z 10.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Silvia Lušpaiová, nar. 27.11.1973, trvale bytom Šávoľ 172, 985 41 Šávoľ. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 225/2020 dňa 23.11.2020.
Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Silvia Lušpaiová, nar.
27.11.1973, trvale bytom Šávoľ 172, 985 41 Šávoľ, zrušuje.

Rimavská Sobota, 12.04.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K017085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lišuch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 178, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje III. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: ŠKODA 105L
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VIN: TMB10M00LG3179425
EVČ: BR887BR
r. v. : 1985
súpisová hodnota: 500,- €

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „5OdK/488/2020 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040
2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 28.04.2021. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu, podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na
adresu: florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K017086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Golian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 249/15, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2020 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznamujem, že konkurz sa zrušuje, z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku podľa § 167v zákona č.
7/2005 Z.z. o konurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K017087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Illéš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/520/2020 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/520/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznamujem zrušenie konkurzu podľa §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podsata nepokryje náklady konkurzu.
v Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca S1554

K017088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Dobrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 1, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/326/2020 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/326/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod číslom S 1334 , ako konkurzný správca na majetok dlžníka: Dušan Dobrík,, nar.
04.05.1960, trvale bytom 976 11 Priechod s miestom podnikania: Priechod 78, 976 11 Priechod , IČO:
30572312, v konaní o oddĺžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.
značka 4 OdK /326 /2020 , v zmysle ust. §-u167u ods. 1 ZoKR ,

zverejňuje svoj zámer zostaviť Rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Zvolene, dňa 26.03.2021

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K017089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Lenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 483/20, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2021/ S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Tomáš Lenár, nar. 12. 07. 1981, trvale bytom Budovateľská 483/20, 962 23 Očová, obchodné meno
- Tomáš Lenár - TOBA, s miestom podnikania Budovateľská483/20, 962 23 Očová, IČO – 44 654 120,
oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 2OdK/58/2021 v kancelárii správcu
konkurznej podstaty na adrese: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 16:30 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0908
941 647.
V Lučenci, dňa 12.04.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Lenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 483/20, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2021/ S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Tomáš Lenár,
nar. 12. 07. 1981, trvale bytom Budovateľská 483/20, 962 23 Očová, obchodné meno - Tomáš Lenár Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TOBA, s miestom podnikania Budovateľská483/20, 962 23 Očová, IČO – 44 654 120, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2556 3641, SWIFT: CEKOSKBX vedený v Československá obchodná banka, a.
s., VS: 6121269773.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Lučenci, dňa 12.04.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Lenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 483/20, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2021/ S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník Tomáš Lenár, nar. 12. 07.
1981, trvale bytom Budovateľská 483/20, 962 23 Očová, obchodné meno - Tomáš Lenár - TOBA, s
miestom podnikania Budovateľská483/20, 962 23 Očová, IČO – 44 654 120, (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.03.2021, sp. zn.
2OdK/58/2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 67/2021 dňa 09.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, značka
správcu: S1153 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Tomáš Lenár, nar. 12. 07. 1981, trvale bytom Budovateľská 483/20, 962 23 Očová, obchodné
meno - Tomáš Lenár - TOBA, s miestom podnikania Budovateľská483/20, 962 23 Očová, IČO – 44 654 120,
our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 26.03.2021, sp. zn. 2OdK/58/2021, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 67/2021 from 09.04.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Ladislav Kokavec, with its registered office at J. Vargu 16, 984 01 Lučenec,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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manager's name: S1153 (as the trustee 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 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with 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 trustee 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 rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
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 consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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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; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, 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).
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 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 Lučenci, dňa 12.04.2021
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty
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K017092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S 1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
dlžník: Juraj Rusnák, nar. 30.04.1973, bytom Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
spisová značka: 5OdK/56/2021 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
·

preddavok okresného súdu 500,- Eur.

JUDr. Mário Keleti, správca

K017093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauberová Táňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 805/35, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Táňa Tauberová, nar. 16. 09. 1961, trvale bytom Banská cesta 805/35, 967 01 Kremnica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 2OdK/462/2020, týmto v zmysle
ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška
veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24785199, ČR, a to Prihláška pohľadávky por. č. 1, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka v
celkovej výške 386,85 € v poradí: E - iná pohľadávka, ktorá bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“):
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Popretie a zistenie pohľadávky
3) Pohľadávku možno poprieť
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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.
6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
13) Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Stela Chovanová, správca

K017094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demelová Ginetta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 71/41, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/521/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/521/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/521/2020 zo dňa 23.11.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 229/2020 dňa 27.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ginetta Demelová,
nar. 06.07.1940, trvale bytom 977 01 Brezno, toho času bytom ČSA 71/41, 977 01 Brezno (ďalej v texte aj ako
„dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca Dlžníka v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 4OdK/521/2020, v súlade s ust. § 167n
ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje týmto:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 61/2021 zo dňa 30.03.2021 pod
K015035, a to:
Hodnota
Deň
Dôvod
zapisovaného
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky zapísania zapísania
Číslo
majetku určená
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku do majetku do
odhadom
súpisu
súpisu
správcu
Slovenská
republika,
LV č. 1162,
Zlaté
Veľké
EKN
1
orná pôda 76
1162
1/5
25.3.2021 k.ú. Veľké 7,- €
Moravce,
Vozokany
2227
Vozokany
Veľké
Vozokany
Slovenská
republika,
LV č. 2643,
Zlaté
Veľké
CKN
2
orná pôda 3368
2643
1/5
25.3.2021 k.ú. Veľké
302,50 €
Moravce,
Vozokany
5339
Vozokany
Veľké
Vozokany

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku Dlžníka – spoluvlastníckeho podielu na
Nehnuteľnostiach - tvoreného vyššie uvedenými jednotlivými súpisovými zložkami majetku.
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne Správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo emailom: stela.chovanova@gmail.com.
B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec - súpisová zložka majetku - samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie Správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/521/2020 –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet Správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet Správcu. Účtom Správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do
poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „45212020“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, Správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie Správcu ako najvyššia, pričom na iné ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický alebo emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Podpis záujemcu.
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej
Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie
súboru Nehnuteľností ako celku); neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený Správcom riadne a včas, je Správca
oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené Správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii Správcu.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
I. Víťaza ponukového konania Správca za zákonne splnených podmienok vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v
lehote 15 pracovných 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, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj poplatky spojené
s overovaním podpisov na vyhotoveniach kúpnych zmlúv, bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
J. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej kúpnej ceny) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
L. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.
M. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou Správcovi na bankový účet vedený v
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT):
BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „945212020“.
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JUDr. Stela Chovanová, Správca

K017095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1758 / 36, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1125/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1125/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášky pohľadávok konkurzného veriteľa po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, prihlásil dňa
07.04.2021 pohľadávky v celkovej sume 18.597,77 €; pohľadávky veriteľa zapísal do zoznamu
pohľadávok dňa 12.04.2021.

Mgr. Robert Antal
správca

K017096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kandráčová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S 2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Dolná 19, Banská
Bystrica 974 01, oznamuje veriteľom dlžníka: Marcela Kandráčová, narodená 13.10.1980, trvale bytom
Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese:
Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 08:30 do 11:30, od 12:30
– 15:30. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese:
office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0948 987 001.
V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár
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K017097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kandráčová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Dolná 19, 974 01 Banská
Bystrica, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej
len ,,Správca“) správca dlžníka: Marcela Kandráčová, narodená 13.10.1980, trvale bytom Železničná 2094/2,
960 01 Zvolen (ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do
uplynutia lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnené
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350-EUR a najviac o výške 10.000-EUR. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK 42 1100 0000 0029 4008 8566,
vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K017098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kandráčová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une creance. Délais a respecter”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare”
(lv) „Uzaininajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero”
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati”
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observer”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Marcela Kandráčová, narodená 13.10.1980, trvale bytom Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník”)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2021,
sp. zn. 2OdK/61/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 67/2021 dňa 10.04.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu: S2009 (ďalej len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Marcela Kandráčová born on 13.10.1980, with permanent address at Železničná 2094/2,
960 01 Zvolen (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 26.03.2021 ref. No. 2OdK/61/2021 published in the Commercial report No. 67/2021 of
10.04.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at Dolná 19, 974 01
Banská Bystrica, ref. No. Of trustee: S2009 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy
(§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and
Restructuring Act as amended (hereinafter reffered as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4, až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor ( § 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4, to 6, 8 to 10, §30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in
a written form without undue delay. (§ 167 ods. 1 BRA)
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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submited in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 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 shall 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 receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec. 2 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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Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 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 receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable 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 application shall be attached the ducuments, 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)
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza
z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 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 of affliation 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 submssions 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)
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
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be corrected nor amended. (§ 30 sec. 2 BRA)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona. (§ 204 písm. g) ZKR)
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act.
(§ 204 letter g) BRA)
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre“ v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia“
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards and Forms“ in the section called “Bankruptcy and Restructuring“
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
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. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Banská Bystrica, dňa 12.04.2021
Banská Bystrica, on 12.04.2021
UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K017099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Babiná 0, 962 61 Babiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/373/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/373/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníčky Ľubica Pušková, nar. 27.5.1961, bytom: obec Babiná, 962 61 Babiná (ďalej aj ako
len „Dlžník“)
po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.
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K017100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliašová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139/51, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/288/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/288/2020 zo dňa 19.05.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 100/2020 dňa 27.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Eliašová, nar.
12. 04. 1961, trvale bytom Podháj 51/6139, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie
správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „Správca“).
Správca týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Predmet ponukového konania – premet speňažovania – cenné papiere:
Počet Mena Menovitá ISIN
kusov
hodnota
Poradové
Forma CP
CP
Druh CP
číslo
CP

1

TC81 Iný druh Na
cenného meno
papiera

1 ks

Emitent

Verejný
Hodnota Deň
register,
cenného zapísania
kde je CP papiera
majetku
evidovaný určená
odhadom
správcu

Fond
národného
majetku
Slovenskej republiky, Trnavská
cesta 100, Bratislava 821 01, IČO:
17 333 768 (Fond národného
majetku bol zrušený na základe § 2
a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o
zrušení Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov.
Rozhodnutie
č.
49/2015
Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej republiky zo dňa Centrálny
22.12.2015 č. 30951/2015-1000- depozitár
euro 331,94 € SK4110002413 64258 o určení právneho nástupcu cenných
Fondu
národného
majetku papierov
Slovenskej republiky, ktorým sa SR, a.s.
stala spoločnosť MH Manažment,
a.s., Turbínová 3, Bratislava mestská časť Nové Mesto 831 04,
IČO: 50 088 033. Na základe
uvedeného
sa
vymazal
z
obchodného registra v celom
rozsahu Fond národného majetku
Slovenskej republiky, so sídlom
Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, IČO: 17 333 768,
zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B).

331,94 €

9.4.2021

Predmet speňažovania je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1.
Súpisová hodnota majetku: 331,94 €

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

145

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne Správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo emailom: stela.chovanova@gmail.com.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie Správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/288/2020 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie cenného papiera v
plnom rozsahu na účet Správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu riadne v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet Správcu. Účtom Správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036,
BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného
symbolu sa uvedie: „42882020“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, Správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie Správcu ako
najvyššia, pričom na iné ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický alebo emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) cenného papiera;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný cenný papier;
7. Podpis záujemcu.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie cenného papiera v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom riadne
a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené Správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii Správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod cenného papiera vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s..
V prípade, že víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré
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sú potrebné na prevod cenného papiera vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je
správca oprávnený ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o prevode cenného papiera v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky
právne dokumenty, ktoré sú potrebné na prevod cenného papiera vrátane zápisu nového vlastníka cenného
papiera do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Víťazom ponukového konania uhradená záloha
(preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie cenného papiera sa započíta na úhradu zmluvnej
odplaty za nadobudnutie cenného papiera. Všetky výdavky spojené s prevodom cenného papiera vrátane zápisu
do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie cenného papiera) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie cenného papiera vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036,
BIC (SWIFT): BREXSKBX, pričom do variabilného symbolu sa uvedie: „942882020“.
JUDr. Stela Chovanová, Správca

K017101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ďurica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 14, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 490 055
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/523/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/523/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca Dlžníka: Peter
Ďurica, nar. 13.12.1970, trvale bytom: Lipová 14, 974 09 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným
menom: Peter Ďurica, s miestom podnikania: Lipová 14, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 35 490 055 (ďalej len
„Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka, sp. zn. 4OdK/523/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
KP recovery, k.s.,
Správca
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K017102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 835 / 60, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/225/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
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 Juraj
Berky, dátum narodenia 27.09.1991, trvale bytom Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská republika,
podnikajúci pod obchodným menom Juraj Berky, s miestom podnikania Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská
republika, IČO: 52 240 550 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky CITROEN XSARA PICASSO (CH6FZ/./.), evidenčné číslo PT922BC, VIN:
VF7CH6FZB38772969, farba: modrá metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 1300,00 EUR

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky DAEWOO NEXIA (TF19Y/-/-), evidenčné číslo DT455BJ, VIN:
KLATF19Y1TC226888, farba: červená metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v
premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 250,00 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 zo dňa 20.10.2020). Správca pre
úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
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3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/225/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „42252020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
JUDr. Matúš Boľoš - správca

K017103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pleško Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 834/62, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Milan Pleško

K017104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokava nad Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/347/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/347/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca Dlžníka: Zdenko
Radič, nar. 02.08.1979, trvale bytom: Kokava nad Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej len
„Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka, sp. zn. 5OdK/347/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K017105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 0, 049 61 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/441/2020 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/441/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj hnuteľnú vec dlžníka menšej hodnoty, a to:
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Rok výroby
P. č. Druh veci

1.

Popis veci

osobné motorové vozidlo
zn. SEAT TOLEDO

TEČ:

Poznámka
VIN
1997

Dočasne vyradené z evidencie
RA-406BB
Farba: červená metalíza

Hodnota
v€

stav km: neznámy 650,- €
VIN: VSSZZZZ1LZTR058008

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese ak.kotleba@gmail.com. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/441/2020, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo
fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia príslušný
správny poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla k vyššie uvedenému motorovému vozidlu na príslušnom
policajnom orgáne.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K017106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 237 / 13, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/490/2020 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/490/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Dominik Daniel, nar. 12.8.1998, trvale bytom Lesná 237/13, 962 23 Očová, podnikajúci pod
obchodným menom: Dominik Daniel, Lesná 237/13, 962 23 Očová, IČO: 52 083 250 zistil počas výkonu funkcie
správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích osôb
ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a že dlžník nevlastní žiaden iný majetok, ktorý by mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty a speňažený.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Dominik Daniel, nar. 12.8.1998, trvale
bytom Lesná 237/13, 962 23 Očová, podnikajúci pod obchodným menom: Dominik Daniel, Lesná 237/13, 962 23
Očová, IČO: 52 083 250, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K017107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Nič, nar. 13.07.1977, trvale bytom
Budovateľská 13, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 4OdK/763/2019 v súlade s § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská značka

druh
vozidla

PEUGEOT 406 ST
HDI
90PS osobné
8*RHY/B/E

EČV

VIN

druh
karosérie

BS676AZ VF38BRHYE80957316 AA sedan

kategória
vozidla

farba

rok
spoluvl.
výroby podiel

súpisová
hodnota
(Eur)

M1

strieborná
metalíza
svetlá

1999

500

1/1

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.
(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA - 4OdK/763/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 4OdK/763/2019“.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. C) tohto oznamu;
Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
KP recovery, k.s., správca
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K017108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 310/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/109/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Bartoš, nar. 21.09.1975, trvale bytom Záhradná
310/8, 977 01 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/109/2020 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská
značka
VAZ
VOLKSWAGEN
POLO

druh
vozidla
osobné

RENAULT CLIO

osobné

osobné

EČV

VIN

druh
karosérie
neznáme

BR663AE 1040181
WVWZZZ6NZ
BR949CJ
AA sedan
WY103529
VF1CB0U0
BR102CJ
neznáme
F22573229

kategória
vozidla
neznáme
M1
neznáme

farba

rok
výroby
1980

neznáme
šedá metalíza
1997
tmavá
neznáme

2000

spoluvl.
podiel
1/1

súpisová
hodnota (Eur)
100

1/1

100

1/1

100

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.
(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Predmet speňažovanie – motorové vozidlá sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA - 5OdK/109/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
D. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 5OdK/109/2020“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.
F. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. D) tohto oznamu;
G. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. F); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
H. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
I. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
J. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
K. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
L. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2021
KP recovery, k.s., správca

K017109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
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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zo dňa 12.04.2021
Sp. zn.: 4K/7/2018
[LV č. 908]
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2018
(ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 17 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 (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:
I.

OZNAČENIE SPRÁVCU

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca Remeda s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na ulici
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586 647, zapísaného v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16049/S.
II. MIESTO KONANIA DRAŽBY:

Notársky úrad

JUDr. Zora Belková
Na Troskách 22
974 01 Banská Bystrica
DÁTUM KONANIA DRAŽBY:

19.05.2021

ČAS KONANIA DRAŽBY:

10.00 hod. [prezentácia dražiteľov od 09.30 hod.]

KOLO DRAŽBY:

Prvé

III. PREDMET DRAŽBY
Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 908 vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
pre okres: Košice - okolie, obec: Svinica, katastrálne územie: Svinica (ďalej aj len ako „LV č. 908“) ako
PARCELA registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Parc. číslo
1093/2

Výmera/m²
3771

Druh pozemku
trvalý trávny porast

PARCELA registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. číslo
795/19
Vlastník:

Výmera/m²
7339

Druh pozemku
trvalý trávny porast

Stamo, s.r.o., Wolkerová 11, Bardejov, PSČ: 085 01, SR, IČO: 36 470 406

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Obchodná spoločnosť Stamo, s.r.o. naposledy so sídlom Wolkerová 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 470 406
zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou Global forex pros, s.r.o., naposledy so sídlom Michalská
386/12, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 47 919 485 a ktorá zanikla v dôsledku
zlúčenia s obchodnou spoločnosťou úpadcu Remeda s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bystrica, IČO: 44 586 647 [právny nástupca.]
(ďalej aj len ako „Predmet dražby“).
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR a bol podľa ust. § 68
ZKR zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty a to vzhľadom na skutočnosť, že záložné právo
[zabezpečovacie právo podľa ust. § 8 ZKR] zapísané na LV č. 908 ako „Z 2876/11 zo dňa 24.8.2011 Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 700/320/30323/2011/Max zo dňa 25.7.2011, so zákazom nakladania s
predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, Daňový úrad Bardejov, Partizánska, 085 28 Bardejov,
vykonateľné dňa 28.7.2011, právoplatné dňa 12.8.2011 - č.z.72/11“ zaniklo podľa ust. § 28 ods. 4 ZKR
v dôsledku skutočnosti, že zo strany Daňového úradu Bardejov, so sídlom Partizánska 3014, 085 28
Bardejov, Slovenská republika, nedošlo v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok k prihláseniu
pohľadávky zabezpečenej predmetným záložným právom.
IV. OPIS PREDMETU DRAŽBY A STAVU PREDMETU DRAŽBY
Predmet dražby sa nachádza v obci Svinica mimo zastavaného územia obce, avšak v tesnej blízkosti
zastavaného územia obce. Predmetom dražby sú pozemky, ktoré sú dlhodobo neužívané, neošetrované,
zasiahnuté lesným náletom. Pôda na pozemkoch má charakter typickej gléjovej fluvizeme, je stredne ťažká,
hlinitá, bez skeletu. Pozemky tvoriace Predmet dražby ležia na rovine, kód BOPEJ 0511002 (5. skupina – stredne
produkčná pôda). Produkčný potenciál pôdy zodpovedá 67 bodom do 100 bodovej stupnice.
V. PRÁVA A ZÁVÄZKY VIAZNUCE NA PREDMETE DRAŽBY
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané na LV č. 908 v časti C: ŤARCHY ako „Z 2876/11 zo dňa
24.8.2011 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 700/320/30323/2011/Max zo dňa 25.7.2011, so zákazom
nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, Daňový úrad Bardejov, Partizánska, 085 28
Bardejov, vykonateľné dňa 28.7.2011, právoplatné dňa 12.8.2011 - č.z.72/11“.
VI. SPOLOČNÁ DRAŽBA:
NIE
VII. SPÔSOB STANOVENIA CENY PREDMETU DRAŽBY
Hodnota predmetu dražby bola určená Znaleckým posudkom č. 1/2021 zo dňa 13.01.2021 vypracovaným súdnym
znalcom Ing. Róbert Dlhoš, Jasuschova 10, 040 23 Košice, Slovenská republika, zapísaným v Zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
evidenčným číslom znalca 914545 pre odbor: Poľnohospodárstvo; odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej
pôdy.
ODHADOVANÁ CENA

628,00 EUR

VIII.NAJNIŽŠIE PODANIE:

628,00 EUR

MINIMÁLNE PRIHODENIE:

100,00 EUR

DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA:

150,00 EUR

SPÔSOB ZLOŽENIA DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet vedený pre konkurznú vec 4K/7/2018.
V hotovosti k rukám správcu.
Banková záruka.
UPOZORNENIE: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
ČÍSLO ÚČTU NA ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK37 1100 0000 0029 2386 8413, vedený v Tatra banka, a.s., pod VS: 908, Poznámka: Zábezpeka.
ADRESA NA ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Do 18.05.2021 na adrese sídla správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica k rukám správcu.
V deň konania dražby na adrese sídla notára JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica,
k rukám Správcu.
DOKLAD PREUKAZUJÚCI ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Správcu.
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
LEHOTA NA ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Do otvorenia dražby.
VRÁTENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo
v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do otvorenia dražby.
Účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky, vráti listiny preukazujúce zloženie
bankovej záruky.
SPÔSOB ÚHRADY CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby k rukám Správcu.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet SK37 1100 0000 0029 2386 8413, vedený v Tatra
banka, a.s., pod VS: 908 Poznámka: doplatok NP; vedený v Tatra banke, a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia
dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Lehotu na zaplatenie ceny
dosiahnutej vydražením nie je možné predĺžiť.
IX. OBHLIADKA PREDMETU DRAŽBY: 29.04.2021 o 11.00 hod.
13.05.2021 o 11.00 hod.
Predmet dražby je verejne prístupný.
MIESTO OBHLIADKY:

V mieste Predmetu dražby: Obec Svinica

ORGANIZAČNÉ OPATRENIA:
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním
obhliadky prostredníctvom emailovej žiadosti na adresu správcu: office@ssr.sk alebo telefonicky na číslo: + 421
48 611 20 72.
V prípade záujmu Správca zašle na základe žiadosti záujemcu k nahliadnutiu Znalecký posudok č. 1/2021, ktorý
obsahuje tak informatívne kópie z mapy k jednotlivým parcelám ako aj fotodokumentáciu k Predmetu dražby.
X. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PREDMETU DRAŽBY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu 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. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v
rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu
notárskej zápisnice.
XI. PODMIENKY ODOVZDANIA PREDMETU DRAŽBY
Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu 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. Osoba povinná vydať predmet dražby
zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
XII. POUČENIE V ZMYSLE UST. § 21 ODS. 2 Až 7 ZODD
(ods.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).“
(ods.3) „Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.“
(ods.4) „Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.“
(ods.5) „Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.“
(ods.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.“
(ods. 7) „O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5.
Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom
v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj
oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3,
dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.“
XIII.NOTÁR OSVEDČUJÚCI PRIEBEH DRAŽBY JUDr. Zora Belková, notár
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Notársky úrad
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
JUDr. Miroslav Duračinský
komplementár správcu úpadcu
Remeda s.r.o. „v konkurze“

K017110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EGACOS PLUS n.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Wilec hôrkou 4053/2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 731 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2020-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty dlžníka EGACOS PLUS n.o.., so sídlom Pod Wilec hôrkou
40532/2,08001 Prešov, IČO: 45731641 týmto dopĺňa oznam o zvolaní schôdze ktorý bol zverejnený v OV
č.49/2021 dňa 12.03.2021 o následné skutočnosti:
Právo účasti na prvej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na prvej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania prvej schôdze veriteľov zistená čo do právneho
dôvodu a vymáhateľnosti.
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 a relevantné uznesenia Vlády Slovenskej republiky
vydané/prijaté v súvislosti s ochorením COVID – 19 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetky opatrenia platné a účinné
v čase konania schôdze a to najmä 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);
každý účastník schôdze veriteľov bude v dobe začiatku schôdze veriteľov disponovať alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo, v prípade osoby, ktorá prekonala
ochorenie COVID-19, dokladom jeho o prekonaní nie starším ako 3 mesiace alebo, v prípade osoby,
ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, potvrdením o zaočkovaní alebo, v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo
zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o takejto
kontraindikácii;
pri vstupe a pobyte v priestoroch, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas
celého trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (respirátor typu FFP2 na
prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), aplikovať dezinfekčný gél/sprej alebo nasadiť jednorazové
rukavice pred vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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; tejto
požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť;
oboznámiť sa a dodržiavať oznamy, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov ako hromadné podujatie uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia pri ohrození
verejného zdravia môžu byť aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze boli tieto opatrenia v súlade s
platnými predpismi, a to najmä uznesením Vlády Slovenskej republiky a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky vydanou podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19.

Ing.Emil Čerevka, správca

K017111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1789/32, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.09.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zdenka
Tokárová, nar. 03.04.1957, bytom Podskalka 1789/32, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01
Prešov, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 182/2020 dňa 22.09.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 12.04.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 229/2020 zo dňa 27.11.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenka Tokárová,
nar. 03.04.1957, bytom Podskalka 1789/32, 066 01 Humenné sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná
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podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

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

K017112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Oeser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284 / 48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/266/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/266/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Štefana Oesera vylučujem
v súlade § 167p ods. 2 ZKR z konkurznej podstaty súpisovú zložku:
P. Súpisová zložka majetku
č.
Motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF, rok výroby 1999, VIN: WVWZZZ1JZXD518214, EČ: PP047CL., farba: modrá, počet
1. najazdených km: nešpecifikovaný. Aktuálny stav: podľa vyjadrenia dlžníka auto je nepojazdné, má poškodené brzdy, chýba časť
výfukového potrubia, zlá autobatéria, väčšia spotreba oleja.

JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K017113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Mareš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Curie 731/21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/762/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/762/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Ing. Ľubomír Mareš, nar.: 06.10.1964, J. Curie 731/21, 058 01
Poprad v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/762/2019 týmto zverejňuje Opravu
súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 12/2020 dňa 20.01.2020 a to z dôvodu chyby
v písaní pri uvedení LV, a to nasledovne:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

1

Nehnuteľná vec

2

Nehnuteľná vec

Druh
pozemku
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a

Výmera
(m²)

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné
LV
číslo

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

314

SR,
Poprad

Poprad

6286

685/12

350,00 €

1/48

219

SR,
Poprad

Poprad

3548

679

400,00 €

2272/100000
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3

Nehnuteľná vec

4

Nehnuteľná vec

5

Nehnuteľná vec

6

Nehnuteľná vec

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

7

Stavba Garáž

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku

8

Stavba byt

9

Stavba byt

Konkurzy a reštrukturalizácie

230

SR,
Poprad

Poprad

3548

680

420,00 €

2272/100000

233

SR,
Poprad

Poprad

3548

681

430,00 €

2272/100000

1169

SR,
Prievidza

Prievidza

11445

5336

400,00 €

377/44311

17

SR,
Poprad

Poprad

809

1100

680,00 €

1/1

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

6 000,00 €

1/1

Ulica a
orientačné
číslo

SR, č. 959, Poprad
Poprad
058 01

Štát,
Obec

Ulica a
orientačné
číslo

Názov
katastrálneho
územia

809

1100

7959

Podiel na
spoločných
častiach, na
spoločných
zariadeniach
domu

Číslo bytu a
Spoluvlastnícky
číslo
podiel
poschodia

Joliota Curie
731/21,
č. bytu 42, 4
Poprad 058
p.
01
M.Gorkého
SR,
1245/12,
č. bytu 12, 4
Prievidza Prievidza 971
p.
01

Hnuteľná vec motorové
vozidlo

Číslo Parcelné Súpisné
LV
číslo
číslo

Poprad

SR,
Poprad

Názov
Súpisová
číslo
katastrálneho
hodnota
LV
územia
majetku

1/1

2272/100000

Poprad

3548 42 000,00 €

1/1

377/44311

Prievidza

6703 25 000,00 €

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Poznámka

Osobné vozidlo značky FIAT 125 P
1500, rok výroby 1993, AA sedan,
VIN 226563, farba - zelená

1

1/1

200,00 €

Vozidlo vyradené z
cestnej premávky

Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky majektu položky majektu
10

Poprad

nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie
Zastavaná
plocha a
nádvorie

Štát,
Obec

Deň vydania: 15.04.2021

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Popis inej majetkovej hodnoty

11

Iná majetková
hodnota

100% Obchodný podiel v spoločnosti FOZ, s.r.o.,
so sídlom J. Curie 21/731, Poprad 058 01, IČO:
17 146 267

Súpisová
Spoluvlastnícky podiel
hodnota majetku
úpadcu
1,00 €

JUDr. Mária Domčeková, správca.

K017114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
FARMAPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 152
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu FARMAPOL, spol.
s r.o., so sídlom
Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485 152, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K017115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 495 / 4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Ján Vaník, nar.: 06.06.1972 trvale bytom: Mládeže 495/4, 089
01 Svidník., sp. zn.: 5OdK/57/2021
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V Bardejove, dňa 12.04.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K017116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
FARMAPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
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Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

Je potrebné dodržať stanovené termíny

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 22.03.2021, č.k. 1K/21/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
62/2021 dňa 31.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FARMAPOL, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3,
080 01 Prešov, IČO: 36 485 152.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2021 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing.
Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný
súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/21/2020. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej
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pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

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.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy
z dokumentov dlžníka.

Ing. Dušan Kuruc, správca

Invitation to lodge a claim

Time limits to be observed

According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from
22.03.2021, file No. 1K/21/2020, published in Commercial Journal No. 62/2021 on 31.03.2020, the bankruptcy
was declared on the estate of debtor FARMAPOL, spol. s r.o. in liquidation, with its registered seat at Hollého 3,
080 01 Prešov, Slovak Republic, identification number (IČO): 36 485 152.

This resolution of the District court Prešov became valid on 01.04.2020. The bankruptcy was declared as of this
date.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18,
066 01 Humenné, Slovak Republic and in one original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova
3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the file No. 1K/21/2020. Registrations that will not be delivered on time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with
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security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the
fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration
has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition
on which the claim is dependent.

The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of
the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Dušan Kuruc, bankruptcy trustee
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K017117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
FARMAPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu FARMAPOL, spol.
s r.o., so
sídlom Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485 152, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 0900 0000 0005 0298 4206, na ktorý možno
skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet bola
pripísaná kaucia. Výška kaucie v zmysle ust. § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení je určená na 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; 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.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K017118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richvald 84, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Sabol, nar. 22.10.1977, Richvald 84,
085 01 Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marin Sabol – SNIPER, IČO: 37120514,
s miestom podnikania 085 01 Richvald 84, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí po splnení rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka
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K017119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frajtková Olga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 0, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/299/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/299/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/299/2020 zo dňa 9.12.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu Olga Frajtková, nar. 02.07.1965, 082 63 Jarovnice a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku SR č.: OV 241/2020 zo dňa 15.12.2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod podaním
K089738, právoplatnosť a vykonateľnosť nadobudlo dňa 16.12.2020.
Týmto ako správca dlžníka Olga Frajtková, nar. 02.07.1965, 082 63 Jarovnice oznamujem, že postupom podľa
ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) som nezistil
majetok dlžníka a súčasne do 90 dní od vyhlásenie konkurzu sa neprihlásil neprihlásil žiaden veriteľ.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 a ods. 2 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Olga
Frajtková, nar. 02.07.1965, 082 63 Jarovnice, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
3OdK/299/2020 zo dňa 9.12.2020 na majetok dlžníka: Olga Frajtková, nar. 02.07.1965, 082 63 Jarovnice,
zrušuje.

V Prešove, 12.4.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K017120
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bartoš, správca dlžníka Marcela Petová, nar. 12.10.1974, trvale bytom Poštárka 114, 085 01
Bardejov, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 bola správcovi
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doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24785199, pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 4953,41 €.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K017121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 432 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu CONTY, s.r.o., IČO :
45 432 244, so sídlom Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a to :
·

Prihláška pohľadávok č. 1 – celková prihlásená suma 2 134,29 EUR.

Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 12.04.2021
Mgr. Veronika Vargová

K017122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Gecašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 354 / 8, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Mária Gecašková, nar. 31.01.1984,
trvale bytom Jesenského 354/8, 061 01 Spišská Stará Ves (ďalej len „dlžník“) do súpisu majetku konkurznej
podstaty pod por. č. 1 zapísal nehnuteľnosti, ktoré dlžník v návrhu na vyhlásenie konkurzu označil ako obývateľnú
vec (obydlie) a uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia podľa § 166d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Súpis
majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku 68/2021, deň vydania 12.04.2021 pod
K016545.

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

170

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

Podľa § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
Nakoľko obydlie dlžníka nemožno speňažiť, keďže sa nepredpokladá, že by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov, správca týmto v y z ý v a ktoréhokoľvek veriteľa, aby v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia predložil znalecký posudok, z ktorého sa bude vychádzať pri speňažovaní majetku, alebo správcovi
oznámil záujem predložiť takýto znalecký posudok. Tento veriteľ bude povinný uhradiť preddavok na odmenu
notára súvisiacu s overením priebehu dražby a v prípade, ak sa majetok nespeňaží, bude tento veriteľ povinný
nahradiť náklady speňaženia.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K017123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestov 122, 082 05 Brestov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka číslo 24
Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti ZAMOSS, s.r.o., so sídlom Šarišské Bohdanovce 60,
082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 36 197 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel
Sro, vložka číslo 16093/P
Súpisová hodnota: 6639,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.04.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka číslo 25
Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: právo na vyplatenie likvidačného zostatku vo vzťahu k majetkovej účasti dlžníka v obchodnej spoločnosti
LUX, spol. s r.o., so sídlom Brestov 122, 082 05 Brestov, IČO: 31 671 080
Súpisová hodnota: 4780,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.04.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K017124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 135, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/33/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/33/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka František Bari, nar. 17.05.1949, Chmiňany 135, 082 33
Chminianska Nová Ves, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 ZKR oznamuje, že pri preskúmaní pomerov
dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku, z informácií poskytnutých dlžníkom, tretími
osobami a inými údajmi získanými vlastným šetrením sa zistilo, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ dlžníka, 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. Týmto
v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade, ak majú podnety na
zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy navrhovaných šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.(Ing. Marta Prigancová, správca)

K017125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dická Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 151, 067 83 Kamienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/19/2021 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/19/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY
Súp.
č.

zl.

Parc. č.

Parc.
reg.

Druh
pozemku

Výmera
v m2

1.

19/2

E

Záhrada

163

2.

282/1

E

Orná pôda

1196

3.

282/2

E

Orná pôda

1295

4.

282/101

E

Orná pôda

641

5.

282/102

E

Orná pôda

794

LV č.

k. ú./obec

Okres

Vlastníctvo

Súp.
[€]

2.000,-
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6.

282/201

E

Orná pôda

671

7.

282/202

E

Orná pôda

705

8.

368/1

E

Orná pôda

3151

9.

368/2

E

Orná pôda

3032

10.

438/1

E

Orná pôda

1378

11.

438/2

E

Orná pôda

1314

12.

500/1

E

Orná pôda

1045

Deň vydania: 15.04.2021

8/32
13.

500/2

E

Orná pôda

1145

14.

583/1

E

Orná pôda

2132

15.

583/2

E

Orná pôda

2120

16.

643/1

E

Orná pôda

1888

17.

643/2

E

Orná pôda

1933

18.

697/1

E

Orná pôda

1130

19.

697/2

E

Orná pôda

1127

20.

698/1

E

Orná pôda

779

21.

698/2

E

Orná pôda

781

22.

799/1

E

TTP

1958

23.

799/2

E

TTP

1250

24.

799/3

E

TTP

1236

25.

799/4

E

TTP

1953

26.

834/17

E

Orná pôda

1349

27.

845/1

E

TTP

28230

28.

845/2

E

Lesný
pozemok

280654

29.

853/1

E

TTP

178214

28

Kamienka

Humenné

1310,-

484

Kamienka

Humenné

1/237
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30.

832/27

E

Orná pôda

438

31.

836/57

E

Orná pôda

8608

32.

579/2

E

Orná pôda

1895

33.

604/2

E

Orná pôda

1334

34.

680/2

E

TTP

1059

35.

808/3

E

TTP

579

36.

808/4

E

TTP

970

37.

836/15

E

Orná pôda

4219

38.

836/16

E

Orná pôda

3142

39.

836/70

E

Orná pôda

3732

40.

191/1

E

TTP

618

532

Kamienka

Humenné

533

Kamienka

Humenné

191/101

Prešov, 12.04.2021

E

TTP

1/6

20,-

1/6

395,-

335,-

534

Kamienka

Humenné

1/3

1.015,-

728

Kamienka

Humenné

1/3

53,812

41.
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Kamienka

Humenné

1/1

509

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K017126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sagan Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mokroluh 0, 086 01 Mokroluh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/246/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka Pavol Sagan, nar. 12.05.1969, bytom Mokroluh 086 01 v konkurze vedenom na
Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 3OdK/246/2020 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

- veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom: 21, v celkovej sume 6.528,02 €

V Prešove, dňa 12.04.2021

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K017127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/885/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/885/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.12.2019, sp. zn.: 2OdK/885/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníkaMgr. Monika Duždová, nar. 15.02.1968, M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany (ďalej
len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 250/2019 dňa
31.12.2019.
V súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
II. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Mgr. Monika Duždová, nar. 15.02.1968,
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 218/2020 dňa 11.11.2020.

popis majetku

súpisová
hodnota
EUR

druh
majetku

pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo
na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti WORLD BUSSINESS AGENCY s. r. o., M.R. 4967
Štefánika 145/18, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 52 612
538

v

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

dôvod
zapísania
majetku
súpisu

1/1

vlastníctvo
dlžníka

do majetok
zaradený
podstaty

do

všeobecná

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN:
SK9283300000002301265140 Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo
údajov alebo nebude záujemcom poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu v lehote na predkladanie ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 12.04.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Kovalčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/691/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/691/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 6.12.2018, sp. zn.: 2OdK/691/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Kvetoslava Kovalčíková, nar. 17.07.1971, Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 239/2018, dňa
12.12.2018.
V súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
II. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Kvetoslava Kovalčíková, nar.
17.07.1971, Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 195/2020 dňa 09.10.2020.

popis majetku

súpisová
hodnota v
EUR

druh
majetku

pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo na
vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti KOMFORT AUTOMAT PREŠOV s.r.o., Karpatská 5000
18, Prešov, IČO: 36 511 072. Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov,Oddiel: Sro, Vložka č. 16805/P
pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo na
vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
spoločnosti Boynton Group International s.r.o., Hapáková 13,
Ľubotice, IČO: 47 179 911. Zapísaná v Obchodnom registri
pohľadávka Okresného súdu Prešov,Oddiel: Sro, Vložka č. 28094/P.
2000

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

dôvod
zapísania
majetku
súpisu

1/1

vlastníctvo
dlžníka

1/1

vlastníctvo
dlžníka

do majetok
zaradený
podstaty

do

všeobecná

všeobecná

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. 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.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z
obchodného, živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb
- nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 12.04.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Stezar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 73, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K017130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Trstená 51, 082 14 Šarišská Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/30/2021-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/30/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Jozef C i n a, nar. 06.12.1962, trvale bytom 082 14 Šarišská
Trstená 51 týmto o z n a m u j e , že v rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i ods. 1 Zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len ZoKR/ nezistil majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty v
zmysle 167j ods. 1 ZoKR, pričom veritelia v zmysle § 166i ods. 2 ZoKR doposiaľ nepodali návrh na iné šetrenia
majetku dlžníka. Súpis majetku dlžníka preto neobsahuje žiadnu položku.

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

K017131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so sídlom: Študentská
4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182, týmto oznamuje doplňujúce pokyny ohľadne organizácie schôdze
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 23.04.2021 o 13:00 hod. s programom, ktorý bol zverejnený v OV č. 48/2021
dňa 11.03.2021 pod položkou K012307 s tým, že schôdza veriteľov sa uskutoční elektronicky
prostredníctvom aplikácie WEBEX.

Zasadnutie schôdze veriteľov elektronickými prostriedkami pri zachovaní termínu, času a programu schôdze
veriteľov dovoľuje § 5 ods. 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, v zmysle ktorého v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu správca môže povoliť účasť na
schôdzi veriteľských orgánov aj prostredníctvom elektronických prostriedkov s tým, že podmienky určí ten, kto
zasadnutie zvoláva (v tomto prípade správca).

Podmienky účasti:

1. Veriteľ, ktorý sa chce zúčastniť schôdze veriteľov prostredníctvom videokonferencie, je povinný oznámiť
svoj záujem zúčastniť sa správcovi (na e-mail: galova.spravca@gmail.com) spolu s uvedením e-mailovej
adresy, na ktorú správca zašle pozvánku na videokonferenciu, a to najneskôr do 22.04.2021 – uvedené
sa netýka veriteľov, resp. ich právnych zástupcov, ktorí už oznámili v termíne od 06.04.2021 do
09.04.2021 správcovi svoj záujem zúčastniť sa schôdze veriteľov (týchto veriteľov/právnych zástupcov
osloví správca so žiadosťou o zaslanie e-mailu, na ktorý správca zašle pozvánku na schôdzu veriteľov
cez videokonferenciu). Spolu s e-mailovou adresou je potrebné správcovi oznámiť telefónne číslo, na
ktorom bude veriteľ/právny zástupca počas videokonferencie správcom zastihnuteľný (napr. v prípade
riešenia technických problémov);
2. Každá osoba, ktorá je oprávnená zúčastniť sa schôdze veriteľov a prejaví záujem sa jej zúčastniť
prostredníctvom videokonferencie, je povinná najneskôr do 22.04.2021 zaslať buď poštou na adresu
správcu (JUDr. Ivana Gaľová, správca, Jarková 14, 080 01 Prešov) alebo do elektronickej schránky
správcu fotokópiu/sken nasledovných dokumentov: Veriteľ - fyzická osoba - doklad totožnosti, veriteľ právnická osoba - aktuálny výpis z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace (ak ide o osobu
zapísanú v ORSR) a doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. Zástupcovia
veriteľov sú povinní zaslať plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie a doklad
totožnosti/advokátsky preukaz/preukaz advokátskeho koncipienta;
3. Každá osoba, ktorá je oprávnená zúčastniť sa schôdze veriteľov a prejaví záujem sa jej zúčastniť
prostredníctvom videokonferencie, je povinná mať počas celej videokonferencie zapnutú kameru
a mikrofón. V prípade, ak sa z jedného miesta budú prihlasovať viaceré osoby (napr. veriteľ a jeho právny
zástupca), kamera musí byť nastavená tak, aby snímala všetky tváre osôb oprávnených sa zúčastniť
schôdze veriteľov;
4. Správca poskytne osobám oprávneným zúčastniť sa schôdze veriteľov, ktorí prejavia záujem sa tejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdze zúčastniť cez videokonferenciu, odskúšať si pripojenie cez aplikáciu WEBEX, a to 22.04.2021
o 15:30 hod. – záujem vyskúšať si aplikáciu je potrebné správcovi nahlásiť vopred na e-mail:
galova.spravca@gmail.com najneskôr do 21.04.2021 16:00 hod. spolu s uvedením e-mailu, na ktorý
správca zašle pozvánku;
5. E-mail, ktorý bude obsahovať pozvánku na schôdzu veriteľov cez videokonferenciu, nesmie byť
preposlaný, kopírovaný alebo inak sprístupnený osobe, ktorá nemá právo zúčastniť sa schôdze veriteľov;
6. Presný návod ako použiť aplikáciu WEBEX pri prihlasovaní sa na schôdzu veriteľov bude zaslaný
každému veriteľovi/právnemu zástupcovi, ktorý prejaví záujem sa zúčastniť schôdze veriteľov.
7. Doplňujúce otázky ohľadne schôdze veriteľov je možné adresovať správcovi na e-mail:
galova.spravca@gmail.com.

V Prešove dňa 12.04.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K017132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Xénia Karnišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ternavská 2276/19, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/44/2021 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/44/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Xénia Karnišová, nar. 3. 7. 1995, bytom: Ternavská 2276/19, 075 01 Trebišov v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K017133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Ďurkove
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sejkov 78, 072 51 Sejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/147/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Michaela Ďurkove, narodená: 19.04.1983, bytom: Sejkov 78, 072 51 Sejkov (ďalej len „Dlžník“) v súlade s
ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v
spojení s ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
26/2021 dňa 09.02.2021, číslo oznamu K006518, a to:
Pozemky
P.č. Druh pozemku
a výmera
1.
2.
3.

Štát Okres

Obec

Názov k.ú. Parc.
číslo

záhrada – výmera 232 SR Lučenec Lovinobaňa Lovinobaňa 482
m2
záhrada – výmera 408 SR Lučenec Lovinobaňa Lovinobaňa 485
m2
záhrada – výmera 144 SR Lučenec Lovinobaňa Lovinobaňa 477/2
m2

Parcela
registra

Spoluvl.
podiel

C

1/240

LV Súpisová
hodnota
majetku
968 20,00 eur

C

1/240

968 34,00 eur

C

1/240

968 6,00 eur

Dôvod
zapísania
majetku
spoluvlastníctvo
dlžníka
spoluvlastníctvo
dlžníka
spoluvlastníctvo
dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom
správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením „DURKOVE – ponukové
konanie - NEOTVÁRAŤ - 26OdK/147/2020“ v lehote do 07.05.2021, a to do 15:00 hod. posledného dňa lehoty.
Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK48 1100 0000 0026 1477 2477 vedený v Tatra banka, a.s. pod variabilným symbolom: 261472020. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu. Záloha
sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do doby určenej na
predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 07.05.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
chapcakova@yahoo.com.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K017134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 2349 / 7, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/8/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/8/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Vladimír Rusnák, narodený: 17.04.1983, bytom: Jánošíkova 2349/7, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“), v
súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie
špecifikovaného nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 36/2021 dňa 23.02.2021, číslo oznamu K009340, a to:
Pozemky
P.č. Druh pozemku
výmera
1. Zastavaná plocha
výmera 869 m2
2. Zastavaná plocha
výmera 38 m2
3. Zastavaná plocha
výmera 1702 m2
4. Zastavaná plocha

a Štát Obec
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice
Šaca
a nádvorie – SR Košice

Názov
k.ú.
- Šaca

Parc.
číslo
1405/3

Parcela
registra
E

- Šaca

1405/103 E

1/10

- Šaca

1405/6

½

- Šaca

1405/106 E

E

Spoluvl.
podiel
1/10

1/2

LV

Súpisová
Dôvod
zapísania
hodnota majetku majetku
1052 1 738 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1052 76 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1058 2 553 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
1058 232,50 eur
spoluvlastníctvo
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Šaca

dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom
správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením „RUSNAK – ponukové
konanie - NEOTVÁRAŤ - 26OdK/8/2020“ v lehote do 07.05.2021, a to do 15:00 hod. posledného dňa lehoty.
Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK48 1100 0000 0026 1477 2477 vedený v Tatra banka, a.s. pod variabilným symbolom: 2682020. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu. Záloha
sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do doby určenej na
predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 07.05.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
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11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
chapcakova@yahoo.com.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K017135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľka Oskár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 686 / 27, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2021 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Oskár Fiľka,
nar. 05.03.1951, bytom: Janka Kráľa 686/27, 045 01 Moldava nad Bodvou (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Radoslav Demeter, správca, so sídlom kancelárie Kyjevská 13, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1997 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 37/2021 dňa 24.02.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 12.04.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka,
predniesli takýto návrh Správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa tohto
zverejnenia.
JUDr. Radoslav Demeter, správca
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K017136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 61/2, 076 02 Zemplínsky Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/18/2021 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Július Demeter, nar. 12.07.1956, bytom: Hlavná ulica 61/2, 076 02
Zemplínsky Branč, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
P. Druh
č. pozemku
1. Zast.plochy a nádvoria

Výmera
v m2

Okres

Obec

632

Trebišov

Zemplínsky
Branč
Zemplínsky Branč

195

Trebišov

28

Trebišov

2. Zast.plochy a nádvoria
3. Zast.plochy a nádvoria
4. Zast.plochy a nádvoria
32
P. Stavba
č.
5. Rodinný dom

Kat.
Územie
Zemplínsky
Branč
Zemplínsky Branč

Zemplínsky Branč

Zemplínsky Branč

Zemplínsky Branč

Zemplínsky Branč

Číslo Číslo
LV
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

62

471/2

1/1

62

471/4

1/1

62

471/5

1/1

Súpis.
hodn.
3,425,44
1.056,90

Trebišov

1/1

173,44

Okres

Obec

Kat. územie

Súpisné číslo

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Trebišov

Trebišov

Zemplínsky
Branč
Zemplínsky Branč

Súpis.
hodn.
9.127,59

61

62

471/4

1/1

Trebišov

Trebišov

179

62

471/5

1/1

Trebišov

Trebišov

62

471/6

1/1

6. Garáž
7. Sklad s dielňou

62

471/6

151,76

1.851,26

Zemplínsky Branč

1.631,15

Spolu: 17.417,54 EUR
Deň zápisu majetku do súpisu majetku:

07.04.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

V Košiciach, 12.04.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K017137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hanuščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1962
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 04001 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/13/2019,S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/13/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty dlžníka: Andrej Hanuščák, nar. 16.07.1962, bytom Petra
Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce, týmto oznamuje nasledovné:

V Obchodnom vestníku č. 65/2019 zo dňa 02.04.2019 pod značkou K028019 správca podstaty zverejnil súpis
všeobecnej podstaty v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/13/2019.

Správca týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty:

1. súpisová zložka majetku: Pozemok; druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie; výmera: 59 m2; 334 m2,
obec: Michalovce; štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce číslo LV: 6536; parcelné číslo: 1065/2;
1066/1 register: E; súpisová hodnota majetku: 3000 EUR, podiel 1/3

2. súpisová zložka majetku: Pozemok; druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie; výmera: 216 m2; obec:
Michalovce; štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce; číslo LV: 3244; parcelné číslo: 4506/1;register: E;
súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR, podiel 1/6

3. súpisová zložka majetku: Stavba; druh stavby: rodinný dom; obec: Michalovce; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Michalovce; číslo LV: 6536,3244; parcelné číslo: 4506/1; súpisné číslo 866/25; súpisová hodnota
majetku: 9000,00 EUR, podiel 1/3

Dôvod vylúčenia: Dlžník si v konkurze uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na spoluvlastnícky podiel v jeho
vlastníctve. S prihliadnutím na § 167o ods. 2 ZKR správca dospel k záveru, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
Uvedenú skutočnosť správca zverejnil z Obchodnom vestníku č. 174/2020 z 09.09.2020.

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty

K017138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO Porúbka s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1562/31, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 574 058
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
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Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca podľa ustanovenia § 28 odsek 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, Košice v celkovej prihlásenej sume 459,40
EUR,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K017139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná ulica 18 / 12, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/61/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/61/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dňa 25.02.2019 bolo v Obchodnom vestníku 39/2019 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/61/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Stanislav Rác, narodený:
10.11.1978, bytom: Rybničná 18/12, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Rác, s
miestom podnikania: Rybničná 18/12, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 41603249.
Súpisová zložka majetku:
Súbor nehnuteľností v katastrálnom území Nižný Žipov, okres Trebišov, zapísaných na liste vlastníctva č. 527:
1. rodinný dom, súp. č. 18, postavený na parcele registra C KN č. 574, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
453 m2
2. pozemok, parcela registra C KN č. 574, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m2
3. pozemok, parcela registra C KN č. 575, záhrada o výmere 228 m2
Súpisová hodnota majetku 29.000 EUR
V Trebišove dňa 08.04.2021

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO Porúbka s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1562/31, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 574 058
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 32
odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že
preddavok podľa zákonných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní zložiť na účet IBAN: SK71 0900 0000 0051
6768 0418.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „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.“
Podľa ustanovenia § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca
najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.“
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K017141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartalošova 697/10, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1950
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/12/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/12/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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:
Zlata Horváthová, nar. 25.01.1950, bytom Bartalošova 697/ 10, 045 01 Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Košiciach, dňa 12.04.2021

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

K017142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/36/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca majetku dlžníka: Ján Cicu, narodeného 28.07.1950, bytom Leles
306, 076 84 Leles, email: grendel@grendel.sk, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn.
26OdK/36/2021 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka – kolo III.
Kolo: tretie
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
1.
Parcela registra "E": Zastavané plochy a nádvoria
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

2.

Vlastník:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
Parcela registra "E": Záhrad
Parcelné číslo: 1560/1
Výmera: 263 m2
Ján Cicu, dlžník

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
3.
Orientačné a popisné číslo: 463
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

1.000,-EUR

Súpis majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2021 zo dňa 15.03.2021
K012809
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú
ponúknutú sumu na účet správcu, pričom je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 4433 1293,
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese grendel@grendel.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. V treťom
kole ponukového konania sa majetok predáva za najvyššiu ponúknutú cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje
náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

K017143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Torkos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľná vec:
Osobné motorové vozidlo, kategória M1, Renault 21 GTS, VIN: VF1L48E0502185623, šedá metalíza, benzín, rok
výroby: 1989, EČV: KE120AD, počet najazad.km: 176518, nepojazdné.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 300,- Eur
Deň zápisu: 6.4.2021

V Košiciach 9.4.2021
JUDr. Jarmila Zvarová

K017144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Torkos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
Správca podstaty dlžníka: Bc. Matej Torkos, nar. 25.3.1985, Irkutská 6, 040 12 Košice, v súlade s ust. § 167p zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku, zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku.
Predmet speňaženia:
Osobné motorové vozidlo, kategória M1, Renault 21 GTS, VIN: VF1L48E0502185623, šedá metalíza, benzín, rok
výroby: 1989, EČV: KE120AD, počet najazad.km: 176518, Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Technický stav: Nepojazdné, korózia celoplošne. Technický stav vozidla si vyžaduje niekoľko opráv, stav
zodpovedá počtu najazdených kilometrov a roku výroby vozidla.
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia Košice.
Spôsob speňaženia:
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade
s § 167p zák. č. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlási v Obchodnom vestníku
druhé kolo ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila
Zvarová, správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie –
neotvárať 32OdK/35/2021“. Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 10 kalendárnych dní odo
dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1
mesiac, fyzická osoba živnostenským oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť,
nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet
správcu vedený v peňažnom ústave mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207
0042 0622 0541.
3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť neprimerane nízka ako
hodnota Predmetu speňaženia je 300,- €. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ak bude správcovi
doručená ponuka záujemcu s neprimerane nízkou kúpnou cenou, ako je uvedená pri Predmete
speňaženia, na túto ponuku správca nebude prihliadať z dôvodu nesplnenia podmienok pre ponukové
konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viaceré ponuky s rovnakým
plnením, rozhodne žreb správcu.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú kúpnu cenu na bankový účet uvedený v ponuke, ak
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie
ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207 0042 0622 0541.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie
lehoty. V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania neúspešné, správca v súlade s ust. § 167p zák. č. zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlási druhé kolo ponukového konania.

V Košiciach 12.4.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, 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

192

Obchodný vestník 71/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.04.2021

K017145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 87 / 3, 044 31 Sokoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/252/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/252/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka: Štefan Bodnár, nar.: 03.01.1954, bytom: Konopná 87/3, 044 31 Sokoľ, podnikajúci
pod obchodným menom: Štefan Bodnár – SZČO, s miestom podnikania: Konopná 87/3, 044 31 Sokoľ, IČO:
32561971, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2013, občan SR, v oddlžení konkurzom
vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 31 OdK/252/2020, IČS: 7120207967, v zmysle
ust.§167v, ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov o z n a m u j e , že konkurz sa k o n č í, nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom Vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 v, ods. 1 , ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K017146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Nemec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Ľubomír Nemec, nar. 21.7.1970, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske,
potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 12.4.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K017147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Mitrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 581/70, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/31/2021 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/31/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Lukáš Mitrík, nar:21.11.1989, bytom: Stará 581/70, 055 61
Jaklovce v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.11.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 15.03.2021, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
konkurznej podstaty.

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

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

Košice, 12.04.2021

Ing Andrea Sisák, správca

K017148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvaj Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markovce 69, 072 06 Markovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/21/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/21/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
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dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K017149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szálková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1407/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/18/2021 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K017150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 (ďalej aj ako len
„Správca“), správca úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO:
36 172 430 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto za účelom speňaženia Podniku Úpadcu vyhlasuje I. kolo
vereného ponukového konania.

Príslušný orgán Úpadcu v zmysle § 82 ods. 2 písm. c) a § 83 ods. 1 písm. c) a písm. d) ZKR udelil Správcovi
záväzný pokyn, čím schválil speňažovanie majetku Úpadcu, a to nasledovne:
·

·
·

Zabezpečený veriteľ, spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, v zastúpení UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, IČO:
47 251 336 (ďalej aj ako len „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) písomným
záväzným pokynom zo dňa 22.07.2020;
Veriteľský výbor záväzným pokynom, schváleným na zasadnutí dňa 12.08.2020;
Zabezpečený veriteľ, spoločnosť AGRPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 480, 076 64
Zemplínska Teplica, IČO: 36 204 447 (ďalej aj ako len „AGRPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.“ ) písomným
záväzným pokynom zo dňa 07.04.2021.
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Predmetom speňažovania je Podnik Úpadcu (Bioplynová stanica v Zemplínskej Teplici s príslušenstvom)
pozostávajúci:
·

·
·

z nehnuteľného a hnuteľného majetku, zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v prvom poradí uverejnenom
v Obchodnom vestníku dňa 28.11.2019 pod č. 230/2019, v znení doplnenia súpisu uverejnenom
v Obchodnom vestníku dňa 22.06.2020 pod č. 118/2020;
z nehnuteľného a hnuteľného majetku, zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa AGRPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o., v druhom poradí, uverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
19.03.2021 pod č. 54/2021;
z hnuteľného majetku, zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, uverejnenom v Obchodnom
vestníku dňa 06.11.2019 pod č. 214/2019 a spolu s nesplatenými peňažnými záväzkami, ktoré súvisia
s prevádzaným podnikom a vznikli po vyhlásení konkurzu, a záväzkovými vzťahmi, ktoré uzatvorením
zmluvy o predaji podniku nezanikajú a vznikli po vyhlásení konkurzu.

Podmienky ponukového konania je možné získať na adrese kancelárie Správcu, po zaplatení účastníckeho
poplatku 100,00 € (slovom: dvesto eur) na bankový účet konkurznej podstaty, t.j. bankový účet vedený pod č. ú.:
IBAN: SK95 1111 0000 0010 9201 4024, vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

Ponuka (Záväzný návrh) Záujemcu v ponukovom konaní musí byť doručená poštou alebo predložená osobne na
adresu kancelárie Správcu: Profesionálna správcovská kancelária, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice,
najneskôr do 30 kalendárnych dní od uverejnenia oznamu o speňažovaní v Obchodnom vestníku SR (t.j.
prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po
kalendárnom dni, v ktorom dôjde k zverejneniu predmetného oznámenia o I. kole verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR), a to najneskôr do 16.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty – pričom platí,
že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak za posledný deň lehoty sa
považuje najbližší pracovný deň.

Ďalšie informácie je možné získať telefonicky na tel. č. 0908 458 117, prípadne e-mailom na adrese:
tstefko@psk-ks.sk.

V Košiciach, dňa 13.04.2021
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s. - správca Úpadcu
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