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K082989

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Čabová

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rúbanisko III 5, 984 03 Lučenec

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1960

JUDr. Ľubica FlíderováTitul, meno a priezvisko správcu:

Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Druh podania:

Trhova 1, 960 01 Zvolen

Spisová značka správcovského spisu:

 

Ponuka na odpredaj majetku -1. kolo ponukového konania

 

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: Katarína Čabová, nar. 
2.10.1960, Rúbanisko III 5, 984 03 Lučenec, v konaní o oddĺžení  formou konkurzu vedenom na Okresnom 
súde Banská Bystrica, sp. značka 2 OdK/491/2019, ( ďalej len dlžník ) , v zmysle ust. §-u167 p ZKR,           

 

            vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty 
dlžníka,  na všetky položky 1-65, ako súboru majetku,   teda ponukové konanie na podávanie návrhov na 
uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom  je nehnuteľný majetok dlžníka,  zverejnený v Obchodnom 
vestníku č. 138/2019 dňa 19.7.2019 : 

 

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Lučenec, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz. Točnica:  
           

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 732

 

1. parcela KN 1001, orná pôda vo výmere 3674 m², súp. hodnota 1 076,85 €, v 1/1,

2. parcela KN 1415, orná pôda vo výmere 1780 m², súp. hodnota   521, 72 €, v 1/1,

 

ako parcely registra “C“ na LV č. 932

 

3. parcela KN 1645, lesný pozemok vo výmere 6915 m², súp. hodnota 2, 96 €, v 1/ 8670,

4. parcela KN 1697, lesný pozemok vo výmere 2584, m², súp. hodnota 1,11 €, v 1/8670,

5. parcela KN 1757, lesný pozemok vo výmere 550 839 m², súp. hodnota 235,71 €, v 1/8670,

6. parcela KN 1758, lesný pozemok vo výmere 17697 m², súp. hodnota 7,57 €, v 1/8670,

2OdK/491/2019Spisová značka súdneho spisu:

2OdK/491/2019 S 1334

Sídlo správcu:

Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
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7. parcela KN 1760, lesný pozemok vo výmere 248457 m², súp. hodnota 106,32 €, v 1/8670,

8. parcela KN 1762, lesný pozemok vo výmere 15 629 m², súp. hodnota  6,69 €, v 1/8670, 

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 887

 

9. parcela KN 1340, lesný pozemok vo výmere 160 330 m², súp. hodnota 52,50 €, v 12827/ 145317120,

10. parcela KN 1341, lesný pozemok vo výmere 231 989 m², súp. hodnota 75,97 €, v 12827/

145317120,

 

ako parcely registra“ C“ na LV č. 888

 

11. parcela KN 1323, TTP  vo výmere 117 663 m², súp. hodnota 0,51 €, v 12827/145317120,

12. parcela  KN 1324, TTP vo výmere 155 200 m², súp. hodnota 0,67  €, v 12827/14317120,

13. parcela KN 1327, ostatná plocha vo výmere 8239 m², súp. hodnota 0,76 €, v 12827/145317120,

14. parcela KN 1328, ostatná plocha vo výmere 745 m², súp. hodnota 0,07 €, v 12827/ 14531720,

15. parcela KN 1329, TTP vo výmere 3974 m², súp. hodnota 0, 02 €, v 12827/145317120,

16. parcela KN 1330, ostatná plocha vo výmere 14 429 m², súp. hodnota 1,34 €, v 12827/145317120,

17. parcela KN1331, TTP vo výmere 46409 m², súp. hodnota 0,20 €, v 12827/14531712028,

18. parcela  KN 1332, TTP vo výmere  20 488 m², súp. hodnota 0,09 €, v 12827/145317120, 19. parcela KN 1333, 
lesný pozemok vo výmere 386 582 m², súp. hodnota 126,60 €, v 12827/145317120,

20. parcela KN 1335, lesný pozemok vo výmere 60 927 m², súp. hodnota 19,95 €, v 12827/ 145317120,

21. parcela KN 1337, lesný pozemok vo výmere 31 316 m², súp. hodnota 10,26 €, v 12827/145317120,

22. parcela KN 1338, lesný pozemok vo výmere 13 896 m², súp. hodnota 4,55 €, v 12827/145317120,

23. parcela KN 1339, lesný pozemok vo výmere 640 223 m², súp. hodnota 209,66 €, v 12827/145317120,

 

                                    ako parcely registra “C“ na LV č. 909 

 

24. parcela KN 1674, orná pôda vo výmere 30299 m², súp. hodnota 8,33 €, v 1/ 1066,

25. parcela KN 1675, orná pôda vo výmere 47417 m², súp. hodnota 13,04 €, v 1/1066,
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                                    ako parcely registra “ C“  na LV č. 910

 

26. parcela KN 1676, orná pôda vo výmere 2801 m², súp. hodnota 0,77 €, v 1/1066,

 

                                    ako parcely registra „C“ na LV č. 911

 

27. parcela KN 1677, ostatná plocha vo výmere 1445 m², súp. hodnota 1,42 €, v 1/1066,

28. parcela KN 1678, ostatná plocha vo výmere 1678 m², súp. hodnota 1,62 €, v 1/1066,

29. parcela KN 1679, TTP vo výmere 625 m², súp. hodnota 0,29 €, v 1/1066,

30. parcela KN 1763, ostatná plocha vo výmere 654 m², súp. hodnota 0,64 €, v 1/1066,

 

                                    ako parcely registra “C“ na LV č. 912

 

31. parcela KN 1805 ostatná plocha vo výmere 17 041 m², súp. hodnota 16,79 €, v 1/1066,

 

                                    ako parcely registra „C“ na LV č. 913

 

32. parcela KN 995, TTP vo výmere 5318 m², súp. hodnota  0,18 €, v 1/1420,

33. parcela KN 1038, ostatná plocha vo výmere 2018 m², súp. hodnota 1,49 €, v 1/1420,

34. parcela KN 1319, TTP vo výmere 13 093 m², súp. hodnota 0,45 €, v 1/1420,

35. parcela KN 1336, lesný pozemok vo výmere 18 385 m², súp. hodnota 48,03 €, v 1/1420,

36. parcela KN 1343, lesný pozemok vo výmere 10 163 m², súp. hodnota 26,55 €, v 1/1420,

37. parcela KN 1506, orná pôda vo výmere 35 322 m², súp. hodnota 7,29 €, v 1/1420,

38. parcela KN 1640, lesný pozemok vo výmere 7625 m², súp. hodnota 19,92 €, v 1/1420,

39. parcela KN 1683, lesný pozemok vo výmere 49 159 m², súp. hodnota 128,44 €, v 1/1420,

40. parcela KN 1685, lesný pozemok vo výmere 3961 m², súp. hodnota 10,35 €, v 1/1420,

41. parcela KN 1686, lesný pozemok vo výmere 3620 m², súp. hodnota 9,46 €, v 1/1420,

42. parcela KN 1701, lesný pozemok vo výmere 8359 m², súp. hodnota 21,84 €, v 1/1420,

43. parcela KN 1710, lesný pozemok vo výmere 7409 m², súp. hodnota 19,36 €, v 1/1420,
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ako parcely registra „C“ na LV č. 914

 

44. parcela KN 1731, lesný pozemok vo výmere 30 659 m², súp. hodnota 80,10 €, 1/1420,

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 915

 

45. parcela KN 1748, ostatná plocha vo výmere 23 932 m², súp. hodnota 17,70 €, v 1/1420,

46. parcela KN 1802, TTP vo výmere 17 892 m², súp. hodnota 0,61 €, 1/1420,

 

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 927

 

47. parcela KN 1666, orná pôda vo výmere 3776 m², súp. hodnota 0,13 €, v 1/8670,

48. parcela KN 1667, orná pôda vo výmere 5454 m², súp. hodnota 0,18 €, v 1/8670,

49. parcela KN 1668, ostatná plocha vo výmere 1194 m², súp. hodnota 0,14 €, v 1/8670,

50. parcela KN 1669, ostatná plocha vo výmere 385 m², súp. hodnota 0,05 €, v 1/8670,

51. parcela KN 1670, TTP vo výmere 498 m², súp. hodnota 0,01 €, v 1/8670,

52. parcela KN 1671, ostatná plocha vo výmere 11 183 m², súp. hodnota 1,35 €, v 1/8670,

53. parcela KN 1672, orná pôda vo výmere 80 814 m², súp. hodnota 2,73 €, v 1/8670,

54. parcela KN 1673, orná pôda vo výmere 37 497 m², súp. hodnota 1,27 €, v 1/8670,

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 928

 

55. parcela KN 1711, lesný pozemok vo výmere 48 050 m², súp. hodnota 20,59 €, v 1/8670,

 

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 929

 

56. parcela KN 1725, TTP vo výmere 31 357 m², súp. hodnota 0,18 €, v 1/8670,
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ako parcely registra „C“ na LV č. 930

 

57. parcela KN 1726, lesný pozemok vo výmere 84 883 m², súp. hodnota 36,22 €, v 1/8670,

58. parcela KN 1728, lesný pozemok vo výmere 42 775 m², súp. hodnota 18,25 €, v 1/8670,

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 931

 

59. parcela KN 1759, lesný pozemok vo výmere 40 689 m², súp. hodnota 17,36 €, v 1/8670,

 

 

ako parcely registra „C“ na LV č. 886

 

60. parcela KN 1320, TTP vo výmere 59 141 m², súp. hodnota 5,48 €, v 12827/145317120,

61. parcela KN 1334, lesný pozemok vo výmere 9460 m², súp. hodnota 3,09 €, v 12827/145317120,

 

 

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Poltár, katastrálnom odbore, pre obec Málinec, katastrálne 
územie Ipeľský Potok:        

 

ako parcely registra „E“ na LV č. 583

 

62. parcela KN 3766/28, orná pôda vo výmere 32 m², súp. hodnota 0,25 €, v 2/28,

 

ako parcely registra „E“ na LV č. 263

 

63. parcela KN 3646/41, TTP vo výmere 97 110 m², súp. hodnota 56,48 €, v 1/49,

 

ako parcely registra „E“ na LV č. 265

 

64. parcela KN 3766/16, orná pôda vo výmere 34 430 m², súp. hodnota 269,29 €, v 2/28,

65. parcela KN 3766/19, orná pôda vo výmere 1720 m², súp. hodnota 13,45 €, v 2/28.
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Podmienky verejného ponukového konania

 

            Predmetom ponukového konania je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu, 
spoluvlastníckych podielov dlžníka  a to všetkých položiek  súpisu všeobecnej podstaty, teda položiek 1-65, ako 
súboru majetku. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša 
úspešný záujemca.

 

            Spôsob podávania návrhov:

 

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:

            „Ponukové konanie – konkurz 2 OdK/ 491/ 2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu,  JUDr. Ľubice 
Flíderovej, Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

 

            Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní 
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie ponúk začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia 
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty 
do 15.00 hod. na adresu kancelárie správcu.

 

            Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom  občianstve, miesto trvalého 
pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba, 
ktorá je podnikateľom, návrh  musí obsahovať názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania 
a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

 

2. vymedzenie predmetu návrhu na kúpu nehnuteľného majetku , položiek 1- 65, ako súboru nehnuteľností, 
 špecifikovaných v ponukovom konaní

 

3. navrhovanú  odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

 

4. dátum a podpis  navrhovateľa

 

            Prílohami návrhu sú:
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1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným  
predpisom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba, výpis  nesmie byť starší ako 
tri mesiace.

2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

 

3. súhlas  so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – fyzickej osoby.

 

4. potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

 

Zábezpeka

 

Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku špecifikovaného v ponukovom konaní, sú povinní vopred zaplatiť 
zábezpeku na kúpnu cenu a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu,  IBAN: SK14 
0200 0000 0000 0984 1412, vedený vo VÚB, a.s., na meno správcu.  Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie : 
konkurz 2 OdK/ 491/2019, zábezpeka.

Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15.hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie 
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka 
bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka  započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

 

Zábezpeku zloženú záujemcom , ktorý nebude označený za víťaza predmetného  kola verejného  ponukového 
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka 
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

 

            Vyhodnotenie ponukového konania

 

Víťazom ponukového konania o kúpu nehnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle 
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku dlžníka.

 

Vyhodnotenie  ponúk uskutoční správca v lehote 30 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. 
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie 
zrušiť, alebo neprijať zjavne nevýhodnú ponuku.

 

V zmysle ust. §-u 167r odst. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, 
jeho súrodenec, alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá 
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bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak  takúto cenu uhradí správcovi v lehote desať dní od skončenia 
ponukového konania.

 

V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej  podstaty, následne správca vyzve 
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy , ktorý je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej 
správcom. Miestom uzavretia zmluvy je kancelária správcu. Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom 
elektronickej pošty na adrese : aklubicafliderova@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0903 552449, počas 
úradných hodín správcu.

Vo Zvolene, dňa 12.9.2019

                                                                                   JUDr. Ľubica Flíderová, správca
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