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Deň vydania: 20.09.2022

K054481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipový rad 1510 / 0, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 542 024
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

MSZ, s.r.o.
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku - podniku úpadcu patriaceho do
všeobecnej podstaty ako aj oddelenej podstaty majetku úpadcu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na základe
záväzného pokynu príslušného orgánu na speňaženie majetku - podniku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty ako aj do oddelenej podstaty majetku Úpadcu MSZ, s.r.o. „v likvidácii„ so sídlom Lipový rad 1510,
Marcelová – Krátke Kesy 946 32, IČO: 36 542 024.
Predmet speňaženia bol zapísaný do súpisu majetku a publikovaný nasledovne:
·

·

·

súpisové zložky por. č. 1. až por. č. 10. (pozemky) ako majetok zaradený do súpisu majetku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., zverejnený v OV MS SR č. 233/2018 dňa
04.12.2018 pod značkou K092490, v znení neskorších aktualizácií zverejnených v OV MS SR č. 81/2022
dňa 28.04.2022 pod K024924;
súpisové zložky por. č. 11. až por. č. 22. a por. č. 24 (pozemky a stavby) ako majetok zaradený do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v OV MS SR č. 243/2018 dňa 18.12.2018 pod značkou
K096589, v OV MS SR č. 120/2019 pod K054154 dňa 24.06.2019, v OV MS SR č. 175/2020 pod
značkou záznamu K068254 dňa 10.09.2020, v znení neskorších aktualizácií zverejnených v OV MS SR č.
81/2022 dňa 28.04.2022 pod K024925
zmluvného vzťahu Úpadcu, ktorý tvorí Predmet speňaženia.

Podrobnejšie podmienky ponukového konania ako aj špecifikáciu Predmetu speňaženia a návrh zmluvy o predaji
podniku poskytne správca v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu (levice@gbkr.sk) alebo elektronickou
schránkou alebo v listinnej podobe každý pracovný deň v úradných hodinách v kancelárii Správcu v Nitrianskom
kraji na ul. SNP 2130/56, 934 01 Levice od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Podmienky ponukového konania, a to v listinnej alebo elektronickej podobe budú vydané na žiadosť záujemcu po
preukázaní úhrady poplatku vo výške 300,- € (tristo eur), ktorý je potrebné uhradiť na účet vedený v Prima banka
Slovensko, a.s. IBAN: SK65 5600 0000 0071 9465 1005. Poplatok musí byť uhradený najneskôr posledný deň na
predloženie ponuky. Po preukázaní príslušného poplatku Správca vydá podmienky ponukového konania
každému záujemcovi, ktorý včas a riadne preukáže úhradu poplatku podľa predchádzajúcej vety. Ak nebude
predmetný poplatok uhradený prípadným záujemcom včas a riadne v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej
vety, tak Správca na takúto ponuku záujemcu nebude prihliadať. Predmetný poplatok sa neúspešnému
záujemcovi nevracia, ale pripadá pomerne do oddelenej a všeobecnej podstaty majetku Úpadcu a hľadí sa naň
ako na výnos z predaja majetku Úpadcu.
V žiadosti o zaslanie podkladov ako aj v prípadnej ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická
osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
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d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

emailová adresa,

f.

telefonické spojenie,
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g.
kópia výpisu z obchodného registra/živnostenského registra nie staršia ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom
registri SR/Živnostenskom registri zapísaný) s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby. Záujemca fyzická osoba predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu.
V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok,
Správca:
a. ústne poskytne bližšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia;
b. poskytne vzor zmluvy o predaji podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
c. poskytne vzor dohody so Správcom, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia
a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v
sume zloženej zábezpeky.;
d. umožní obhliadku Predmetu speňaženia vo vopred dohodnutom čase.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla a kancelárie správcu – SNP 2130/56, 934 01 Levice, pričom
ponuka musí byť doručená v lehote bližšie určenej v zmysle podmienok ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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