Obchodný vestník 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2014

K012469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNALL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 184, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 428 477
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2012 S672
Spisová značka súdneho spisu:
2K 17/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
1. Ochranná známka
- číslo zápisu v registri ochranných známok ÚPV SR: 214609
- druh známky: obrazová
- hodnota ochrannej známky: 300,- €

2. Ochranná známka
- číslo zápisu v registri ochranných známok ÚPV SR: 214610
- druh známky: slovná
- znenie: KORZÁR
- hodnota ochrannej známky: 300,- €
3. Pohľadávka odberateľa Lm Land kft., Remeny, 34-34, 114 4 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 43-21-907865,
IČ DPH: 78465331-1-12 na základe faktúry číslo 12VF0278
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 06.03.2012
Suma: 121.759,78 €

K012470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Áron Szó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurice 169, 980 33 Šurice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 958 283
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 4/2013 S 1577
Spisová značka súdneho spisu:
2K 4/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 24.06.2014
Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: Áron Szó, nar. 28.10.1976, 980 33 Šurice 169, IČO: 37 958 283, vedené
Okresným úradom Lučenec, odborom katastrálnym
na LV č. 655 pre katastrálne územie Šurice, obec Šurice, okres Lučenec, a to:
parc.č. E KN 1145/1 – orná pôda o výmere 1 771 m2
parc.č. E KN 1145/2 – orná pôda o výmere 14 024 m2
v podiele úpadcu 140/960,
na LV č. 815 pre katastrálne územie Šurice, obec Šurice, okres Lučenec, a to:
parc.č. C KN 217 – záhrady o výmere 803 m2
parc.č. C KN 218 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 652 m2
v podiele úpadcu 140/960,
na LV č. 1053 pre katastrálne územie Šurice, obec Šurice, okres Lučenec, a to:
parc.č. C KN 2155 – trvalé trávne porasty o výmere 950 m2
parc.č. C KN 2287 – trvalé trávne porasty o výmere 22 388 m2
v podiele úpadcu 1/1,
na LV č. 1350 pre katastrálne územie Šurice, obec Šurice, okres Lučenec, a to:
parc.č. C KN 2286 – záhrady o výmere 874 m2
v podiele úpadcu 85/874 a 789/874 (t. j. 1/1).
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby – pozemkov bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. § 77 ods. 3 ZKR ako
súpisová hodnota majetku nasledovne:
LV

Kat. územie

655

Šurice

655

Šurice

815

Šurice

Obec
Okres
Štát
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec

Parc.
číslo

Druh

Výmera
v m2

Podiel

Súpisová
hodnota

E KN
1145/1

orná pôda

1771

140/960

26,- €

E KN
1145/2

orná pôda

14024

140/960

204,- €

C KN
217

záhrady

803

140/960

117,- €
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záhrady

803

140/960

117,- €

C KN
218

zast. plochy a nádvoria

652

140/960

95,- €

C KN
2155

trvalé trávne porasty

950

1/1

95,- €

C KN
2287

trvalé trávne porasty

22388

1/1

2 239,- €

C KN
2286

záhrady

874

85/874
789/874
(spolu 1/1)

874,- €

217

Cena predmetu dražby spolu

3 650,- €

Najnižšie podanie:

3 650,- €

Minimálne prihodenie:
Výška dražobnej zábezpeky:
Výška ceny dosiahnutej vydražením:

100,- €
730,- €
3 650,- €

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K012471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Asztalos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 98, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 176 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2013 S423
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 31K/24/2013 zo dňa 27.05.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Róberta Asztalosa, nar. 07.07.1974, bytom Mierová 98, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená
podnikať pod obchodným menom Róbert Asztalos, s miestom podnikania Mierová 1882/98, 946 03 Kolárovo, IČO:
40176967 (ďalej len „Úpadca“) a za správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice (ďalej len „správca“).
Zástupca veriteľov - Slovenská sporiteľňa, a.s. , ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 83
ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) udelil správcovi konkurznej
podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného
v OV č. 149/2013 zo dňa 05.08.2013, a to:
Všeobecná podstata – hnuteľná vec – motorové vozidlo
Zdvihový
Druh
Typ
EĆ
objem
Osobné
Renault
KN912CD 1870 cm3
motorové
Kangoo

Druh
paliva

Typ
karosérie

farba

Podiel
úpadcu

MN

kombi

červená 1/1

Dátum prvej evidencie vozidla/rok
výroby
21.11. 2001

v súpisovej hodnote 1.200,- EUR za nasledovných podmienok:
Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
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Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole ponukového konania nesmie byť nižšia, ako je hodnota 50 % zo súpisovej hodnoty,
ktorá je vyššie uvedená pri popise motorového vozidla, t.j. 600,00 EUR. Pokiaľ záujemca ponúkne nižšiu cenu,
ako 50 % súpisovej hodnoty, t.j. 600,00 EUR, podmienky tohto kola nesplnil. Úspešným bude záujemca, ktorý
ponúkne najvyššiu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na
celé euro nahor a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace právne a technické úkony potrebné na prepis
motorového vozidla a na spojazdnenie alebo naloženie a odvezenie motorového vozidla. Správca bez zbytočného
odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.
Formálne náležitosti ponuky :
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu a v prípade odkúpenia podnikateľom aj výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie
starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Jozef
Majorán, správca, Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, s jasným označením „Konkurz – 31K/24/2013 neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil, pokiaľ zástupca veriteľov neurčí
inak. V prípade, ak záujemca bude mieniť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len
po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky :
Jasné vyjadrenie záujmu a označenie motorového vozidla, ktorého sa ponuka týka
Výšku ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude vyhodnotený záujemca ako úspešný
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk :
Lehota na podávanie ponúk do tohto verejného ponukového konania činí dvadsať dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konania zverejnené v obchodnom vestníku a posledným dňom je dvadsiaty deň (vrátane) do
15.00 hod. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, lehota
končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a podmienky a to
z vlastného podnetu a so súhlasom zástupcu veriteľov, alebo na podnet zástupcu veriteľov.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
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

4

Obchodný vestník 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2014

Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku za vozidlo na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna
alebo na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna alebo
na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode.
Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie oboch týchto podmienok :
Súhlas zástupcu veriteľov s odpredajom vozidla konkrétnemu záujemcovi. Pokiaľ zástupca veriteľov nedá
súhlas na uzavretie zmluvy, správca oznámi úspešnému uchádzačovi, že ponuku odmieta, aj keď bol vyhodnotený
ako úspešný.
Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou
kúpnou cenou).
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v plnom
rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote,
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené. Za zmarené sa považuje toto kolo aj
v prípade, ak kúpna cena síce bude na výzvu správcu uhradená, ale k úhrade pristúpi záujemca po uplynutí ďalšej
primeranej lehoty, určenej správcom, pokiaľ správca alebo zástupca veriteľov nerozhodne inak. V prípade, ak bude
kúpna cena uhradená po uplynutí ďalšej primeranej lehoty a zástupca veriteľov alebo správca neprijmú rozhodnutie,
že sa ponuka napriek tomu prijíma ako podklad na uzavretie kúpnej zmluvy, správca vráti kúpnu cenu krátenú
o sankcie v tomto ponukovom konaní uvedené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode, alebo
ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné
náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to
ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť.
Spojazdnenie motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci na vlastné náklady po odhlásení úpadcu
ako vlastníka a držiteľa vozidla, prípadne vykonaní súvisiacich úkonov.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému
záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou všeobecnej podstaty.
Ohliadka predmetu prevodu – vozidla, je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
vozidlo nachádza a to v obci Kolárovo, Ul. Mierová 98, okres Komárno a to v čase dohodnutom so správcom.
Kontaktné údaje na správcu : JUDr. Jozef Majorán, správca konkurznej podstaty Róbert Asztalos, Ul. Ľudovíta
Štúra 3, 934 01 Levice, telefón číslo : 0905 328 946, E-mail: office@majoran.sk. Číslo účtu, kam možno poukázať
zábezpeku a aj konečnú kúpnu cenu : SLSP, a.s., pobočka Levice, č.ú. 5047296788/0900.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K012472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

DUNAJ PETROL TRADE, a.s. (skrátené obchodné
meno: D.P.T., a.s.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1321
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Veriteľský výbor
úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s.
________________________________________
č.k.: 31K/2/2014
sp.zn.:

31K/2/2014

S

1321

------------------------------ODPIS-------------------------------

ZÁPISNICA zo zasadnutia
veriteľského výboru
Miesto
konania:
Termín
konania:
A. Prítomní :

Bratislava,
18.6.2014

EUROVEA
od

CENTRAL
2,
10.00
hod

do

Pribinova
11.20

1. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava IČO : 31 320 155
- zast.: Mgr. Roman Tekely, č. OP : EH 125388, na základe poverenia
- počet hlasov : 1
2. OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava IČO : 00 604 381
- zast.: JUDr. Radoslav Hajdúch, č. OP : SJ 464641, na základe poverenia
- počet hlasov : 1
3. APC CONTROLS, s.r.o., Súkennícka 34, Prievidza IČO : 36 325 406
- zast.: JUDr. Ivan Boška, č. OP : EH 846 212, na základe plnomocenstva
- počet hlasov : 1
4. passive house development s.r.o., EUROVEA CENTRAL 2, Pribinova 6, Bratislava IČO : 47 247 428
- zast.: Ing. Stanislav Drgoň - konateľ
- počet hlasov : 1
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5. astrum s.r.o., Betliarska 12, Bratislava IČO : 47 180 609
- zast.: JUDr. Martina Mrázová, č. OP : ST 666 183, na základe plnomocenstva
- počet hlasov : 1
6. Ing. Aneta Rimaszombati, správca úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s., so sídlom Záhradnícka 16, 945 01
Komárno, IČO: 36 527 319
Programom

1.

zasadnutia

veriteľského

výboru

je:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
Bod 1. programu:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca Ing. Aneta Rimaszombati. Uviedol, že 1. zasadnutie
veriteľského výboru zvolal pozvánkou zo dňa 9.6.2014 zaslanou členom veriteľského výboru zvolených na
1.schôdzi veriteľov dňa 4.6.2014 a ich právnym zástupcom. Dňa 16.6.2014 požiadal člen veriteľského výboru passive house development s.r.o. o zmenu miesta konania veriteľského výboru, a to jeho zmenu z Nových Zámkov
do Bratislavy na adresu - EUROVEA CENTRAL 2, Pribinova č. 6. Správca z dôvodu hospodárnosti a účelnosti
konania návrhu vyhovel a dňa 16.6.2014 oznámil veriteľom a ich právnym zástupcom zmenu miesta konania
veriteľského výboru. Správca konštatoval, že sú prítomní všetci piati zvolení členovia veriteľského výboru podľa
prezenčnej listiny, takže 1. zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné.
UZNESENIE č. 1 :
Veriteľský výbor berie vyššie uvedené skutočnosti na vedomie.
Hlasovanie :
Za: hlasovali :.5 (Všeobecná úverová banka a.s., OMV Slovensko s.r.o., APC CONTROLS s.r.o., passive house
development s.r.o., astrum s.r.o.)
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
Bod 2. programu:
Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby navrhli predsedu veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru
APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34, Prievidza navrhol za predsedu veriteľského výboru – astrum, s.r.o.,
Betliarska 12, Bratislava . Správca dal hlasovať za tento návrh:
UZNESENIE č. 2 :
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru – astrum, s.r.o., Betliarska 12, Bratislava.
Hlasovanie :
Za: hlasovali : 4 ( OMV Slovensko s.r.o., APC CONTROLS s.r.o., passive house development s.r.o., astrum s.r.o.)
Proti:.nikto

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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Zdržali sa: 1 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
Bod 3. programu:
Správca informoval veriteľský výbor, že bude predkladať predsedovi veriteľského výboru každých 90 dní od zvolenia
písomnú správu o svojej činnosti elektronickou formou.
Ďalšie zasadnutia, v prípade zvolania správcom, budú zvolané formou dohovoru správcu so zvoleným predsedom
veriteľského výboru pozvánkou v elektronickej forme. Predseda veriteľského výboru požiadal správcu, aby všetka
korešpodencia išla na adresu v elektronickej forme (martina@ mrazova.sk).
UZNESENIE č. 3 :
Veriteľský výbor berie vyššie uvedené skutočnosti na vedomie.
Hlasovanie :
Za: hlasovali : 5 (Všeobecná úverová banka a.s., OMV Slovensko s.r.o., APC CONTROLS s.r.o., passive house
development s.r.o., astrum s.r.o.)
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
Bod 4. programu:
Predseda veriteľského výboru ukončil rokovanie o 11.20 hod. po prejednaní všetkých bodov zasadnutia veriteľského
výboru.
Zápisnica bola vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach: 1x pre predsedu veriteľského výboru, 1x pre
správcu, s tým, že jeden odpis zápisnice z veriteľského výboru predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich
dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a správcovi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina podľa § 38 ods. 6 ZKR a plnomocenstvá prítomných
zástupcov členov veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru :
astrum s.r.o.
- zast.: JUDr. Martina Mrázová, na základe plnomocenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisnicu zverejňuje: Ing.Aneta Rimaszombati, správca
Ing.Aneta Rimaszombati, správca

K012473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Korbašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.19
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra

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:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.07.2014
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra
32K/9/2014 S1240
32K/9/2014
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu Jaroslava Korbašová
narodená 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina oznamujeme, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 32K/9/2014 zo dňa 26.05.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
103/2014 zo dňa 02.06.2014 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Jaroslava Korbašová narodená 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina, our duty is to inform you,
that District Court in Nitra No. 32K/9/2014 on the 26.05.2014 and promulgated in the Commercial bulletin No.
103/2014 from 02.06.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company as
the legal guardian of the bankrupt.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

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

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

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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).

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

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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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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
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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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.

K012474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar.
06.07.1981, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
2K/27/2014 S1357 v kancelárii správcu: Prievozská 4B, Apollo Business Center II, blok C, 821 09 Bratislava, a to
každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo
prostredníctvom adresy elektronickej pošty kontsekova@akmisik.sk
Mgr. Oľga Kontšeková, správca

K012475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSTIKA, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 612 130
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 683 159 ako
správca úpadcu RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130

vypisuje

opakované II. kolo speňažovania majetku tvoriaceho konkurznú podstatu za nasledovných podmienok:

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 8.8.2012, sp. zn. 2K/6/2012, bol na majetok úpadcu
RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130 (ďalej aj ako len
„úpadca“), vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená spoločnosť KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. (ďalej aj ako
len „správca“). Správca po konaní prvej schôdze veriteľov požiadal príslušné orgány o udelenie záväzného pokynu
na speňažovanie majetku konkurznej podstaty. Príslušné orgány udelili záväzný pokyn na speňažovanie formou
predaja podniku úpadcu.

Hodnota predávaného podniku je stanovená znaleckým posudkom. Takto stanovená cena je základom pre
určenie minimálnej výšky kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A) Predmet predaja

Predmetom predaja je podnik úpadcu špecifikovaný v znaleckom posudku vyhotovenom na tento
účel, ktorý je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

B) Oboznámenie sa s predmetom predaja

Každá osoba sa po zaplatení účastníckeho poplatku podľa týchto podmienok stáva osobou zúčastnenou na
ponukovom konaní (ďalej aj ako len „Záujemca“) a má právo nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorým je ocenený
podnik úpadcu. Po dohode so správcom alebo s pracovníkom povereným správcom si môže Záujemca veci
obhliadnuť.
Bližšie informácie o predávanom majetku je možné získať na tel. č. 048/4153310 v pracovných dňoch od 9.00
hod. do 15.00 hod.

C) Spôsob speňažovania majetku

Predaj je realizovaný ako predaj podniku podľa ust. § 92 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii za podmienok stavených príslušnými orgánmi.

Podnik bude speňažený na základe výsledkov ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
konkurznej podstaty pri splnení podmienok uvedených nižšie. Vyhlasovateľom ponukového konania je správca.

Ponukové konanie nie je verejnou obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.

D) Postup pri ponukovom konaní

1. Predloženie návrhu v ponukovom konaní

1.1. Lehota na predloženie návrhu

Záväzný návrh v ponukovom konaní musí byť doručený alebo predložený osobne na adrese KONKURZNÝ
SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 15-tich dní od uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Návrhy, ktoré budú doručené resp. predložené po tejto lehote môžu byť prijaté a otvorené len so súhlasom
príslušného orgánu.

1.2. Forma návrhu

Návrh musí byť predložený alebo doručený v zalepenej obálke označenej „RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“ –
predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“. Ak bude návrh doručený osobne správcovi, osoba poverená vyhlasovateľom
vydá doručiteľovi potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom jeho prevzatia.

Návrh musí byť podaný v dvoch vyhotoveniach a musí byť napísaný v slovenskom jazyku.

Každý Záujemca môže predložiť len jeden návrh.

Vyhlasovateľ zodpovedá za uchovanie návrhov doručených na adresu správcu, príp. prevzatých správcom
alebo osobou ním poverenou, v stave v akom ich obdržal, a to až do termínu otvárania obálok.

Doručením návrhu na adresu uvedenú v bode D.1.1 sa Záujemca stáva účastníkom ponukového konania (ďalej
len „Účastník“)

1.3. Zaplatenie zábezpeky (zálohy na kúpnu cenu)

Pred podaním návrhu je Záujemca povinný zložiť na účet úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu:
2926883790/1100 finančnú zábezpeku, ktorá bude v prípade vyhodnotenia ponuky Účastníka ako víťaznej,
zaúčtovaná na kúpnu cenu.

Výška zábezpeky je 10.000,- EUR.

Suma predstavujúca zábezpeku musí byť pripísaná na uvedený účet úpadcu najneskôr
alebo doručenia obálok s ponukou.

2.

do termínu odovzdania

Obsah návrhu v ponukovom konaní

Návrhy predložené v ponukovom konaní musia obsahovať:

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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2.1. Špecifikácia predmetu kúpy

Účastník musí v návrhu vymedziť predmet kúpy, o kúpu ktorého má záujem tak, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať podľa prílohy tohto informačného memoranda. Účastník je povinný v návrhu uviesť,
v ktorom kole je predmet kúpy, o kúpu ktorého má záujem, ponúkaný.

2.2. Návrh kúpnej ceny

V návrhu musí byť navrhovaná kúpna cena uvedená v mene EURO s tým, že minimálna výška navrhnutej
kúpnej ceny musí byť 60.690,- EUR.

2.3. Preukázanie totožnosti navrhovateľa

2.3.1. fyzická osoba
·
·
·

fotokópiu platného občianskeho preukazu,
ak navrhuje kúpu ako podnikateľ predloží aj doklad (overenú fotokópiu alebo originál) oprávňujúci ho
k výkonu podnikateľskej činnosti,
ak sú kupujúcimi manželia, alebo jeden z manželov – vyhlásenie manželov o tom, či predmet predaja
nadobudnú do BSM, alebo ho nadobudne jeden z manželov do svojho výlučného vlastníctva.

2.3.2. právnická osoba
·

originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra príp. iného príslušného registra; nie starší
ako tri mesiace (uznesenie súdu je nedostatočné a nemožno ho považovať za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného registra).

2.4. Preukázanie zaplatenia zábezpeky

Zaplatenie zábezpeky Účastník preukáže prevodným príkazom alebo potvrdením o vklade zábezpeky na účet
úpadcu. Účastník je zároveň povinný v návrhu uviesť, akým spôsobom mu má byť zábezpeka v prípade neúspechu
vrátená, tzn. či prevodom na účet, v takom prípade je povinný uviesť číslo účtu vrátane kódu banky, alebo poštovou
poukážkou, v takom prípade je povinný uviesť presnú adresu, na ktorú sa má táto poštová poukážka zaslať.
V opačnom prípade mu bude zábezpeka zaslaná poštovou poukážkou na adresu, ktorú uviedol v návrhu. Pri
zasielaní zábezpeky poštovou poukážkou znáša Účastník všetky náklady s tým spojené.

2.5. Čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči úpadcovi

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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Záujemca vloží do obálky obsahujúcu ponuku aj čestné vyhlásenie o tom, že nemá voči úpadcovi
nevysporiadané záväzky.

E) Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

1. Obálky s ponukami na kúpu podniku úpadcu otvorí vyhlasovateľ 3-tí pracovný deň od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk. Z otvárania obálok doručených správcovi bude vyhotovená notárska zápisnica.

2. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť návrh:
·
·

ktorý je neprimerane nízky,
existuje predpoklad dosiahnutia vyššieho výťažku.

3. Vyhlasovateľ je oprávnený písomne vyzývať Účastníkov k doplneniu a/alebo upresneniu predložených
návrhov smerujúcich k odstráneniu nejasností alebo neurčitostí.

4. Víťazom ponukového konania sa stane Účastník, ktorý dodržal všetky podmienky
ponukového konania
a ponúkol (1) prevzatie celého podniku úpadcu bez výhrad, pripomienok a výnimiek a (2) ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu, pričom vyhlasovateľ tento návrh neodmietol. Výber víťaza ponukového konania nezakladá
Účastníkovi žiadne nároky na uzavretie kúpnej zmluvy.

5. Vyhlasovateľ v primeranej lehote, s prihliadnutím na celkový priebeh ponukového konania, písomne
vyrozumie Účastníkov ponukového konania o jeho výsledku.

6. Neúspešným Účastníkom bude bez zbytočného odkladu vrátená zábezpeka, ktorú poukázali na účet
úpadcu.

7. Účastník nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil na účet úpadcu a to za dobu
od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia Účastníkovi, resp. započítania na kúpnu cenu.

8. V prípade, ak víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu/zmluvu o predaji podniku
v lehote stanovenej správcom, zábezpeka sa márnym uplynutím tejto lehoty stáva súčasťou konkurznej
podstaty, s čím Účastníci predložením svojej záväznej a podpísanej ponuky súhlasia.

K012476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO BETON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 837
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/10/2013 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
8K/10/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z 1. schôdze veriteľov
úpadcu: EURO BETON, s.r.o., so sídlom: Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 837
v konkurznej veci: 8K/10/2013
konanej: dňa 25.06.2014 o 13,00 hod.
miesto konania: kancelária správcu, ul. 29.augusta 28/D, Bratislava
Prítomní:
a/ predseda schôdze: Ing. Juraj Tatara, správca
b/ veritelia:
- LADCE Betón, s.r.o., sídlo: Dolnozemská 13, Bratislava, SR, IČO: 31 333 389, zastúpenie: JUDr. Marián Karásek
na základe plnomocenstva,
počet hlasov: 115 686 (t.j. pre voľbu VV = 100%, pre ostatné hlasovanie = 53,95%)
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlo: Želetavská 1525/1, Praha, ČR, IČO: 64 94 8242,
zastúpenie: Mgr. Peter Préti na základe poverenia,
zabezpečený veriteľ - na účely zvolenia veriteľského výboru nehlasuje (t.j. pre voľbu VV = 0%, pre ostatné
hlasovanie počet hlasov: 98 739 = 46,05%)
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne a záver.
Ad 1/
Správca konkurznej podstaty otvoril o 13,00 hod. zasadnutie 1. schôdze veriteľov. Uviedol, že schôdzu veriteľov
zvolal v súlade s ustanovením § 34 ods.1, 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) v
plat. zn. zverejnením v Obchodnom vestníku č. 94/2014 dňa 20.05.2014.
Správca poučil prítomných veriteľov o ich právach a povinnostiach ohľadom účasti na prvej schôdzi veriteľov a
hlasovania o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, § 36 ZKR.
Konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať.
Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Správca oboznámil prítomných
veriteľov s programom schôdze veriteľov ako je vyššie uvedené. Veritelia nemali návrh na doplnenie programu a
potvrdili navrhnutý program schôdze.

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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Ad 2/
Správca konkurznej podstaty podal správu o doterajšom priebehu konania a podrobne sa v nej zaoberal všetkými
úkonmi, vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov a oboznámil veriteľov so všetkými správami predloženými v
rámci konkurzného konania na Okresný súd Bratislava I. Správca taktiež oboznámil veriteľov s priebežným súpisom
podstát (zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 99/2014 dňa 27.05.2014) a prihlásenými zistenými pohľadávkami
konkurzných veriteľov. Zistenie prihlásených pohľadávok správca v súlade s § 32 ZKR bezodkladne zapísal do
zoznamu pohľadávok.
Uznesenie č.1: Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Ad 3/
Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR:
Správca predložil veriteľom návrh na členov veriteľského výboru v závislosti od veľkosti hlasovacieho práva
jednotlivých veriteľov z nezabezpečených prítomných veriteľov s najväčším počtom hlasov.
Prvý navrhnutý člen veriteľského výboru bol:
LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, zastúpený: JUDr. Marián Karásek na
základe plnomocenstva
Hlasovanie:
Za hlasovali:

0

Proti hlasovali:

0

Zdržali sa hlasovania:

1 (100%)

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle § 37 ZKR nebol zvolený ani jeden člen veriteľského výboru, veriteľský výbor
nebol zvolený.
V zmysle ZKR správca zvolá opätovne schôdzu veriteľov za účelom zvolenia veriteľského výboru. Až do zvolenia
veriteľského výboru vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru súd.
Uznesenie č.2: Schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor.
Ad 4/
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrila k osobe správcu z hľadiska jeho
zotrvania vo funkcii.
Veritelia nepredložili žiadny návrh na výmenu správcu, respektíve návrh na ustanovenie nového správcu a vyjadrili
svoj súhlas so zotrvaním správcu vo funkcii.
Hlasovanie:
Za hlasovali:

2 (100%)

Proti hlasovali:

0

Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Juraja Tataru.
Proti prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky.
Následne správca o 13,20 hod. ukončil schôdzu veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom za účasť.
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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Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.

V Bratislave dňa 25.06.2014
Ing. Juraj Tatara, správca konkurznej podstaty

K012477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Zachej – PENZION ZACHEJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J.Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/1/2014 S98
Spisová značka súdneho spisu:
23R/1/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Oto Zachej – PENZION ZACHEJ, s miestom podnikania Cesta J.Alexyho
5037/33, 921 01 Banka, IČO: 40 753 832, zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo
živnostenského registra 204-6965, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod a od
12:30 hod do 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu
správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 033/ 55 11 093.

K012478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Sütö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2013_S1314
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie
výboru

PREDMET:
Spisová
spisu :

značka

veriteľského
Úpadca:

Szilárd Sütö, narodený 04.02.1972, bytom Nábrežná 2, 940 01
Nové Zámky

správocvského
31K/62/2013_S-1314

Spisová značka súdneho konania: 31K/62/2013
Správca:
Mgr. Peter Zvara
Trvanie:
9:00 – 10:00

Miesto: Tomášikova 32, Bratislava)
Termín: 09:00, 26.06.2014

Zápisnica o priebehu zasadnutie veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

31K/62/2013

Spisová značka správcovského spisu:

31K/62/2013_S-1314

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 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Obchodné meno úpadcu | Meno a priezvisko:

Deň vydania: 01.07.2014

Szilárd Sütö

narodený 04.02.1972
Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky
Iné zverejnenie:
Miesto

konania:
sídlo

zástupcu veriteľov, Tomášikova 32, Bratislava
Termín konania:

26.06.2014, začiatok konania: 9:.00 hod.

Predseda zasadnutia a spracovateľ zápisnice:

Mgr. Peter Zvara, správca

Správca privítal zástupcu veriteľov a informoval ho o priebehu konkurzného konania do zasadnutia veriteľského
výboru, ktoré sa koná v súlade s § 38 ZKR.
Na zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnil, v zmysle priloženej prezenčnej listiny, zástupca veriteľov ktorý bol
riadne zvolený na I. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 23.05.2014, veriteľský výbor veriteľov je
uznášaniaschopný v súlade s § 38, ods. 2 ZKR.
Správca predložil prítomným členom veriteľského výboru program zasadnutie veriteľského výboru:
Program:
A.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Uznesenia a pokyny pre správcu

3.

Záver

K Bodu A - 1.:
Zasadnutie otvoril o 9.00 hod. správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Zvara a konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášania schopný v súlade s § 38, 2) ZKR. Bolo zistené, že zástupca veriteľov bol riadne oboznámený s konaním
zasadnutia výboru a jeho programom.
K bodu A - 2.:
Predseda navrhol zástupcovi veriteľov na schválenie pokyny pre Správcu pri speňažovaní majetku úpadcu
zaradeného do všeobecnejj podstaty, a to konkrétne formou speňažovania majetku vyhlásením verejnej obchodnej
súťaže na speňažovanie majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty v súlade s § 92 ZKR. Správca je
povinný vyžiadať si pre každé kolo VOS záväzný pokyn zástupcu veriteľov.
Uznesenie č. 1:
„Správca bude speňažovať majetok úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty v súlade s § 92 ZKR.“
K Bodu A – 3, Záver
Následne zástupca veriteľov zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
v Bratislave, dňa 26.06.2014
Predsedajúci:
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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Slovenská sporiteľňa, a.s. – zástupca veriteľov
JUDr. Eva Otepková, na základe plnej moci
Bratislave, dňa 26.06.2014
Mgr. Peter Zvara, správca – S_1314

K012479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v
likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 14, 826 67 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 021 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/98-S493
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/98
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácii, Tomášikova 14, 826 67 Bratislava, IČO:
00 021 288 JUDr. Magdaléna Kollárová so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava(ďalej len
"Správca") v rámci procesu speňažovania majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu zisťuje predbežný
záujem o odkúpenie predmetného majetku –

1 . nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2220 pre kat. územie Dolné Krškany, obec NITRA, okres Nitra: parc. č. 446,
výmera 28 m2, druh pozemku orná pôda so spoluvlastníckym podielom 1/1. Parcela je evidovaná v registri E.

2. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 7464 pre kat. územie Nitra, obec NITRA, okres Nitra: parc. č. 1303/16, výmera
8 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria so spoluvlastníckym podielom 1/1. Parcela je evidovaná
v registri E.

Správca týmto vyzýva prípadných záujemcov, ktorí majú záujem o odkúpenie predmetných nehnuteľností, aby svoj
záujem prejavili písomným oznámením zaslaným na adresu kancelárie správcu: JUDr. Magdaléna
Kollárová, Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava. V oznámení záujemcovia uvedú, že prejavujú predbežný záujem
o kúpu predmetných nehnuteľností zapísaných vo všeobecnej podstate v konkurze č.k. 1K 37/98-S493 a svoje
kontaktné údaje: meno/názov, bydlisko/sídlo, dátum narodenia/IČO, telefón, e-mailovú adresu, a to najneskôr do
18.07.2014 do 12:00 hod.

Predmetné nehnuteľnosti budú speňažované v súlade s Opatrením Krajského súdu v Bratislave zo dňa
25.01.1999,sp.zn. 1K 37/98 v konkurze na majetok úpadcu Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácii,
Tomášikova 14, 826 67 Bratislava, IČO: 00 021 288.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: e-SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 20, 974 90 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 663 671
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 8/2014 S527
Spisová značka súdneho spisu:
1K8 8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky.
Je potrebné dodržať stanovené termíny.

Invitation to lodge a claim.
Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca úpadcu,
e-SLOVAKIA, s.r.o., „v likvidácii“, Zvolenská cesta 20, 974 90 Banská Bystrica, IČO: 36 663 671, (ďalej len
„úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 03.06.2014, č. k. 1K 8/2014-141,
bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee of
the debtor: e-SLOVAKIA, s.r.o., „v likvidácii“, Zvolenská cesta 20, 974 90 Banská Bystrica, IČO: 36 663 671, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 1K 8/2014-141, dated on
03.06.2014, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 108/2014, dňa
09.06.2014. Dňom 10.06.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 108/2014, on
09.06.2014. The bunkruptcy was declared on 10.06.2014.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR"), veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu
konania 1K 8/2014, a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica,
Slovenská republika. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one copy to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K 44/2013, and in one copy to the bankruptcy trustee to the address
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.

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.

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.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court
does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

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.

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.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej 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.
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

23

Obchodný vestník 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2014

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.

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.

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.

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

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

Mgr. Robert Antal
správca

K012481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote § 28 odst. 3
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

24

Obchodný vestník 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2014

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka MIGAREAL s.r.o. v konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO:
31 636 292, oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie prihlášok pohľadávok bola do konkurzného
konania sp.z. 28R/1/2013 dlžníka MIGAREAL s.r.o. v konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO:
31 636 292, doručená dňa 19.06.2014 prihláška pohľadávky veriteľa JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD, - súdny
exekútor, Exekútorský úrad Ružomberok, Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok.
Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 20.06.2014 pod číslom 19/J-1 v sume 39,83
€.

JUDr. Danica Birošová, správca

K012482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kontrakt Inkaso s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 256 790
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/79/2013 S 1483
Spisová značka súdneho spisu:
6K/79/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, správca úpadcu spoločnosti Kontrakt
Inkaso s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava, IČO: 36 256 790, zvoláva podľa ustanovenia
§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov 1. schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 05.08.2014 o 10:00
v priestoroch sídla správcu na ulici Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze;
Prezentácia veriteľov, resp. ich splnomocnených zástupcov;
Správa správcu o doterajšom priebehu konkurzného konania úpadcu;
Voľba veriteľského výboru;
Rozhodovanie veriteľov o výmene správcu;
Záver schôdze.

Veritelia sa preukazujú originálom výpisu z obchodného registra alebo overenou kópiou tohto výpisu a občianskym
preukazom; zástupcovia veriteľov sa preukazujú naviac originálom príslušného plnomocenstva, resp. overenou
kópiou tohto plnomocenstva.

JUDr. Martin Jacko, správca

K012483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TAZ, a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 817 84 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 227 803
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/105/99 S400
Spisová značka súdneho spisu:
3K/105/99
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová – SKP TAZ, a.s. v likv. , sídlo SKP : Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, sp. zn.3K/105/99
ponúka v 1. kole na predaj parc. č. 8440/9 o výmere 35 m2 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 6035, kat.
územie Trnava, za cenu 51,- Eur / 1 m2 v 1. kole. Podmienky ponukového konania možno získať v kancelárii SKP
na tel. č. 02/555 655 69. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 10.07.2014 do 10.00 hod. v zalepenej obálke
s výrazným označením „konkurz sp.zn. 3K/105/99- neotvárať“. Otváranie obálok sa uskutoční na KS BA dňa
11.07.2014 o 9.00 hod. SKP vyhodnotí ponukové kolo v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok.
V Bratislave dňa 25.06.2014
JUDr. Martina Mrázová - SKP

K012484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QUEEN STYLE – WOOD, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 023 311
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/90/2013/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
2K/90/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
I. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného veriteľa: SR - Daňový úrad Banská Bystrica

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ POZEMKY

por.č.

parc. č. KN-C č.

druh pozemku

LV č.

1

609/30

zastavané plochy a nádvoria 6701

kat.úz.

okres

štát výmera v m2 spoluvl. podiel súp. hodnota

Opatová

Lučenec

SR 247

1/1

LICITOR recovery. k.s.

K012485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QUEEN STYLE – WOOD, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 023 311
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/90/2013/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
2K/90/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu

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

1

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu

Deň vydania: 01.07.2014
DÁTUM

SUMA

509,08 €

LICITOR recovery, k.s.

K012486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 398/3, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 254 326
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2013 - S1501
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a z 1. schôdze veriteľov úpadcu Jozef Švábik
Názov úpadcu:

Jozef Švábik

Trvale bytom:

Obchodná 398/3, 023 54 Turzovka

IČO:

32 254 326

Sp. značka:

2K 41/2013

Miesto konania:

sídlo správcovskej kancelárie správcu – Hollého 24, 010 01 Žilina

Dátum a čas konania:

25.06.2014 od 10:00 hod do 10:30 hod

Predseda schôdze:
Prítomní veritelia:

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa konkurznej podstaty
podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver
Na začiatku konania prvej schôdze veriteľov správkyňa vykonala prezentáciu a dala podpísať prezenčnú
listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Konštatuje sa, že predsedom schôdze je správkyňa v zmysle § 35 ods. 1 ZKR.
K bodu 1/
Schôdzu veriteľov otvorila správkyňa konkurznej podstaty, privítala prítomných veriteľov a konštatovala, že
veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom a programom rokovania schôdze
veriteľov. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov bol uverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 85/2014 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľov. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov bol uverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 85/2014 zo dňa
06.05.2014. Správkyňa ďalej konštatovala, že sú prítomní dvaja veritelia, ktorých zistené pohľadávky sú vo výške
4.493,37 EUR. Rozsah hlasovacích práv pre prítomných veriteľov bol určený celkovým počtom hlasov 4.492.
V zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať. V zmysle uvedeného ustanovenia správkyňa skonštatovala, že schôdza veriteľov je
uznášaniaschopná, keďže sú na schôdzi prítomní 2 veritelia oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Na každé 1,- euro zistenej sumy pohľadávok má veriteľ 1
hlas.
Ďalej správkyňa upovedomila prítomných veriteľov o tom, že súd rozhodol o otvorení malého konkurzu a uznal
konkurz za malý Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 2K/41/2013-77 zo dňa 19.05.2014, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV 97/2014 dňa 23.05.2014. V zmysle § 107 ods. 2 ZKR volí schôdza veriteľov v malom
konkurze namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.
K bodu 2/
Správkyňa predniesla správu o svojej činnosti, oboznámila prítomných veriteľov o najdôležitejších úkonoch,
ktoré v zmysle ZKR vykonala od vyhlásenia konkurzu, so stavom majetku konkurznej podstaty a stavom
konkurzného konania.
V základnej prihlasovacej lehote prihlásili svoje pohľadávky celkom 4 veritelia, ktorí prihlásili spolu 12
pohľadávok v sume 21.664,01 EUR. Správcom nebola popretá žiadna pohľadávka. Všetky pohľadávky sú zistené
v celom rozsahu.
Súpis majetku pozostáva zo všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty ku
dňu konania schôdze veriteľov bol zapísaný nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 EUR a cenné papiere v počte 6 ks, emitent spoločnosť AVC, a.s., Slobody 1360, 022 11
Čadca, IČO: 31 561 306. Hodnota cenných papierov je 1,- EUR / ks, čiže 6,- EUR za 6 ks CP. Do súpisu oddelenej
podstaty pre zabezpečeného veriteľa Energetika Turzovka, s.r.o., Stred 409, Turzovka, IČO: 31 619 436 bol
zapísaný byt na Obchodnej ulici č. 398, Turzovka, obec: Turzovka, okres: Čadca, k.ú. Turzovka, zapísaný na LV č.
3985 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Súpisová hodnota bytu je 30.000,- EUR. Súpis majetku bol zverejnený v OV č.
96/2014 zo dňa 22.05.2014 a aktualizovaný v OV č. 118/2014 dňa 23.06.2014.
K bodu 3/
Správkyňa oboznámila prítomných veriteľov s ust. § 107 ods. 2 ZKR, že schôdza veriteľov volí namiesto
veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov, nakoľko súd rozhodol o otvorení malého konkurzu.
Pre účely voľby zástupcu veriteľov boli na schôdzi prítomní 2 nezabezpečení veritelia.
V súlade s § 37 ZKR predložila správkyňa návrh na voľbu zástupcu veriteľov. Za zástupcu veriteľov navrhla
veriteľa s najvyšším počtom hlasov:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, počet hlasov:
3 650
Počet hlasov ZA:

0

Počet hlasov PROTI:

0

Zdržalo sa hlasovania:

4 492
z toho:

Sociálna poisťovňa – 3 650
Daňový úrad – 842

Správkyňa predložila ďalší návrh na voľbu zástupcu veriteľov, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, počet hlasov: 842
Počet hlasov ZA:

4 492
z toho:

Sociálna poisťovňa – 3 650
Daňový úrad – 842

Počet hlasov PROTI:
Zdržalo sa hlasovania:

0
0

Predsedajúca schôdze konštatuje, že veriteľ Daňový úrad, Žilina bol nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolený za
zástupcu veriteľov.
Prijaté u z n e s e n i e č. 1:
Schôdza veriteľov sa uzniesla, že za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ:
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Počet hlasov za:

4 492

Počet hlasov proti:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

K bodu 4/
Schôdza veriteľov pristúpila k rozhodovaniu o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR.
Správkyňa vyzvala veriteľov, aby predložili svoje návrhy na ustanovenie nového správcu. Žiadny z prítomných
veriteľov nepredložil návrh na výmenu správcu.
Správkyňa skonštatovala, že neboli predložené návrhy na výmenu správcu.
K bodu 5/
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie otázky ani námietky, správkyňa poďakovala prítomným veriteľom za
účasť a prvú schôdzu veriteľov ukončila.
V Žiline dňa 25.06.2014
Predseda schôdze veriteľov:
Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa konkurznej podstaty
Príloha:

1x prezenčná listina

K012487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľuboš Löffler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2011
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2011
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Schválený rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu Ing. Ľuboša Lőffler, nar. 04.12.1966,
trvale bytom Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, na ktorého je vedený konkurz na
Okresnom súde Košice I pod. sp. zn. 31K/40/2011

1.Všeobecná časť ( opis podstatných častí doterajšieho priebehu konkurzu )

Dňa 18.08.2011 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 11.08.2011, sp.zn. 31K/40/2011,
v Obchodnom vestníku č. 160/2011, vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ľuboš Lőffler, nar. 04.12.1966,
trvale bytom Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom a zároveň som bol predmetným zverejnením
uznesenia ustanovený za správcu podstaty.

a.)Súpisové zložky majetku

Na základe poskytnutej súčinnosti jednotlivých orgánov, úpadcu a vlastných šetrení som zostavil súpis majetku,
ktorý bol dňa 19.09.2011 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2011 , a ktorý pozostával z týchto súpisových
zložiek majetku:

1.Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
Výmera: 413 m2,
Obec: Mníšek nad Hnilcom,
Štát: SR,
Názov katastrálneho územia: Mníšek nad Hnilcom,
Číslo LV: 1281,
Parcelné číslo: 1358.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½

2.Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
Výmera: 1084 m2,
Obec: Mníšek nad Hnilcom,
Štát: SR,
Názov katastrálneho územia: Mníšek nad Hnilcom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 1281,
Parcelné číslo: 1359.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½

3.Pozemok
Druh pozemku: Záhrady,
Výmera: 193 m2,
Obec: Mníšek nad Hnilcom,
Štát: SR,
Názov katastrálneho územia: Mníšek nad Hnilcom,
Číslo LV: 1281,
Parcelné číslo: 1360,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½

4.Stavba

Stavba: Vodný mlyn z poverenia MK SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku,
Štát: SR,
Obec: Mníšek nad Hnilcom,
Adresa: Mníšek nad Hnilcom č. 285,
Názov katastrálneho územia: Mníšek nad Hnilcom,
číslo LV: 1281,
súpisné číslo: 285,
parcelné číslo: 1358,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½

5.Peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky v hotovosti – 670, - Eur

6.Obchodný podiel
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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Obchodný podiel v spoločnosti KOBO, spol. s.r.o. so sídlom Mníšek nad Hnilcom č. 342, IČO 36 210 188, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 12845/V – vklad do základného imania
spoločnosti

7.Zrážky zo mzdy
Zrážky zo mzdy uhrádzanej zamestnávateľom KOBO s.r.o., IČO 36 210 188, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 342 vo
výške 66,36 Eur/ mesiac ( od 08/2011 do 07/2013 t.j. spolu 23,5 mes. )

Súpisové zložky majetku uvedené pod poradovým číslom 1, 2, 3, a 4 som speňažoval ako súbor veci
prostredníctvom dražby v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.
Napriek 6. opakovaným kolám dražby ( v 5. a 6. kole sa predmetný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach
predával za najvyššiu ponúknutú cenu ) sa tieto súpisové zložky majetku nepodarilo speňažiť, a preto som dňa
14.01.2013 adresoval zástupcovi veriteľov opakovanú žiadosť o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty. Dňa 31.01.2013 mi zástupca veriteľov doručil zápisnicu o prijatí rozhodnutia – udelení
súhlasu s vylúčením majetku, spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ na nehnuteľnostiach ( parc. č.
1358/1359/1360 a stavba so súp. č. 285 ) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom, obec:
Mníšek nad Hnilcom, okres: Gelnica, evidovaných správou katastra Gelnica na LV č. 1281, z konkurznej podstaty
úpadcu. Vylúčenie majetku zo súpisu som následne zverejnil aj v Obchodnom vestníku č. 28/2013 zo dňa
08.02.2013.
Z vyššie uvedených dôvodov predstavuje výťažok z týchto súpisových zložiek hodnotu 0, - Eur.
Súpisová zložka majetku uvedená pod poradovým číslom 5 bola použitá úpadcom ako preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 7 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii, pred samotným
vyhlásením konkurzu. Po vyhlásení konkurzu boli tieto finančné prostriedky prevedené na správcovský účet a boli
použité na paušálnu odmenu správcu do konania prvej schôdze veriteľov, ktorá je v zmysle § 12 ods. 1 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR určená vo výške 663,88 Eur ( + DPH ). Z dôvodu, že táto súpisová zložka majetku už
bola použitá v priebehu konkurzu na vyplatenie odmeny, nezarátavam ju do celkového výťažku.
Obchodný podiel v spoločnosti KOBO spol. s r.o. so sídlom Mníšek nad Hnilcom č. 342, IČO 36 210 188, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 12845/V, ktorý je vedený pod poradovým
číslom 6. bol speňažovaný prostredníctvom ponukového konania v 5. kolách. Až v 5. kole ponukového konania,
kedy bol predávaný za najvyššiu ponúknutú cenu, mi bol doručený návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode
obchodného podielu, od spoločnosti CENZUS – G.Z.E.H., s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice, IČO 46166173,
ktorá ponúkla cenu 100, - Eur. Z dôvodu, že žiadna iná ponuky mi nebola doručená, bola táto súpisová zložka
majetku, obchodný podiel spoločnosti KOBO s.r.o., speňažená za 100, - Eur.
Okrem vyššie uvedených súpisových zložiek majetku boli do súpisu všeobecnej podstaty zaradené aj zrážky zo
mzdy úpadcu ( poradové č. 7 ), ktorý predložil ako súčasť návrhu na vyhlásenie konkurz aj Pracovnú zmluvu zo
dňa 01.01.2011, z ktorej vyplýva, že je zamestnancom spoločnosti KOBO spol. s r.o., Mníšek nad Hnilcom č. 342,
055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO 36210188 s hrubou mzdou 317 Eur/mesiac. V zmysle § 70 Exekučného poriadku
a za použitia Nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v platnom
znení a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime sa úpadcovi vykonávajú zrážky zo mzdy vo výške 66,36
Eur/mesiac. Predmetné zrážky sa vykonávajú od 08/2011 ( za 08/2011 len 33,18 Eur ) do zrušenia konkurzu (
predpokladané zrušenie konkurzu 07/2013 ). Výťažok dosiahnutý z týchto zrážok predstavuje 1.559,46 Eur ( 23,5
mesiaca ) a je predmetom rozvrhu.
b.) Výška prihlásených konkurzných pohľadávok nezabezpečených veriteľov

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 konkurznom konaní bola zistená konkurzná pohľadávky nezabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko a.s. (
VOLKSBANK Slovensko a.s. ) v celkovej výške 37.207,24 €. Pohľadávky iných oddelených
a nezabezpečených veriteľov zistené neboli.

Prihlásená pohľadávka nezabezpečeného veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 29,37 Eur bola
v celom rozsahu popretá. Taktiež prihlásená pohľadávka nezabezpečeného veriteľa Východoslovenská energetika
a.s. vo výške 216,50 Eur bola správcom popretá. Žiaden z uvedených veriteľov, ktorým boli pohľadávky popreté,
nepodali v zákonom stanovenej lehote žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky.

Z vyššie uvedených dôvodov sa bude výťažok dosiahnutý v konkurznom konaní uhrádzať len v prospech
veriteľa Sberbank Slovensko a.s., ktorého pohľadávka bola zistená v celom rozsahu.

c.)Žaloby o určenie neúčinnosti ukracujúceho právneho úkonu

Na základe predložených listín a vlastných šetrení som v priebehu konkurzu zistil, že úpadca v priebehu 5 rokov
pred vyhlásením konkurzu previedol na tretie osoby nehnuteľný majetok za symbolickú sumu resp. za cenu
nezodpovedajúcu trhovej cene.

Na základe týchto zistených skutočností som podal na Okresný súd Košice I tieto tri odporovacie žaloby, ktorými
som odporoval predmetným právnym úkonom ( 2 x kúpna zmluva a 1 x darovacia zmluva ) a navrhoval som, aby
súd vyhlásil tieto právne úkony za právne neúčinné voči konkurzným veriteľom:

Konanie vedené na
Por.
Okresnom
súde Navrhovateľ
Odporca
Predmet konania
Výsledok sporu
číslo
Košice I pod sp.zn.
JUDr. Ján Pirč, SKP Lenka Stoklasová, Mníšek nad o určenie neúčinnosti
1.
32Cbi/60/2011
úpadcu Ing. Ľuboš Hnilcom č. 552, 055 64 Mníšek ukracujúceho
žaloba zamietnutá
Löffler
nad Hnilcom
právneho úkonu
JUDr. Ján Pirč, SKP
o určenie neúčinnosti
Beáta Šebeková, Olivová 1825,
2.
30Cbi/61/2011
úpadcu Ing. Ľuboš
ukracujúceho
žaloba zamietnutá
Hostivice, ČR
Löffler
právneho úkonu
Späťvzatie
žaloby
z dôvodu
Obecné lesy Mníšek
nad
JUDr. Ján Pirč, SKP
o určenie neúčinnosti uzavretia
Dohody
o vydaní
Hnilcom s.r.o., Mníšek nad
3.
31Cbi/61/2011
úpadcu Ing. Ľuboš
ukracujúceho
peňažnej náhrady vo výške 442,12
Hnilcom č. 292, 055 64 Mníšek
Löffler
právneho úkonu
Eur do všeobecnej podstaty
nad Hnilcom, IČO 31684581
úpadcu

Žaloby uvedené pod poradovým číslom 1 a 2 boli zamietnuté z toho dôvodu, že odporkyne ( obe blízke osoby
úpadcu ) uniesli dôkazné bremeno a a preukázali, že ony, ani samotný úpadca, nemali v úmysle ukrátiť veriteľov
a zároveň sa nepreukázalo, že by uvedenými zmluvami došlo k ukráteniu uspokojenia veriteľov v konkurze.
S odporcom Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom s.r.o. ( súdne konanie č. 3 ) došlo dňa 04.06.2012 k uzavretiu
Dohody o vydaní peňažnej náhrady do všeobecnej podstaty úpadcu, na základe ktorej odporca vydal do podstaty
náhradu vo výške 442,12 Eur. Na základe tejto dohody došlo k späťvzatiu žaloby. Táto poskytnutá náhrada je
predmetom rozvrhu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.Rozvrhová časť

Aktuálny stav peňažných prostriedkov na účte ( k 30.04.3013 ) predstavuje čiastku 1.170,39 Eur.

Tieto finančné prostriedky pozostávajú zo zvyšku prevedeného z účtu úpadcu vo výške 140, 18 Eur, z uhrádzaných
zrážok zo mzdy úpadcu za mesiace 08/2011 ( len ½ t.j. 33, 18 Eur ) až 04/2013 spolu vo výške 1360,38 Eur,
výťažok z predaja obchodného podielu spoločnosti KOBO spol. s r.o. vo výške 100, -Eur, peňažnej náhrady
poskytnutej Obecnými lesami Mníšek nad Hnilcom s.r.o. vo výške 442, 12 Eur a prevedeného preddavku vo výške
663, 88 Eur.

Z celkových dosiahnutých finančných prostriedkov boli uhrádzané aj niektoré pohľadávky proti podstate, po odrátaní
ktorých získame aktuálnu sumu prostriedkov na účte t.j. sumu 1.170,39 Eur.

Stav uhradených pohľadávok proti podstate, dosiahnutého výťažku a konečného zostatku na účte znázorňuje
tabuľka č. 1.

Pohľadávky proti podstate (Náklady)

Príjmy

predmet

suma v Eur

predmet

suma v Eur

bankové poplatky r. 2011

15

prevedený zostatok na účte

140.18

bankové poplatky r. 2012

60

zrážky zo mzdy 08/2011 až 12/2011

298.62

poštovné, kolky, overovanie

37.92

prevedený preddavok

663.88

drobný nákup

3.6

zrážky zo mzdy 01/2012 až 11/2012

796.32

vyplatená odmena správcu ( vrátane DPH ) *

796.66

obecné lesy

442.12

cestovné

188.95

obch. podiel

100

znalecký posudok

226.06

zrážky zo mzdy 01 až 04/2013

265.44

toner

39.48

bankové poplatky r. 2013

20

vedenie účtovníctva

148.5

spolu v Eur

1536.17

Spolu v Eur

2706.56

(Tabuľka č. 1)
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*Správca je platcom DPH.

Predpokladané pohľadávky proti podstate, ktoré ešte vzniknú do zrušenia konkurzu ( predpoklad do 31.07.2013 )
vyjadruje tabuľka č. 2:

Predmet

Suma v Eur

bankové poplatky za 05, 06, 07/ 2013

15

predpokladané ostatné náklady

50

nevyplatená odmena správcu

412.62

súdny poplatok za rozvrh

0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu - cca 20 Eur

Spolu v Eur

497,62 Eur

(Tabuľka č. 2)

Zároveň sa príjmy ( výťažok ) zvýšia o zrážky zo mzdy úpadcu za tri mesiace ( máj, jún, júl ) t.j. spolu o 199, 08 Eur.
Po prirátaní tohto predpokladaného výťažku k aktuálnemu stavu prostriedkov na účte ( 1170,39 + 199,08 ) sa zvýši
stav účtu na 1369,47 Eur. Po odrátaní predpokladaných pohľadávok proti podstate vo výške 497,62 Eur,
predstavuje celkový čistý výťažok sumu 871,85 Eur.

3.Odmena správcu

Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 20 a § 21 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, a to
nasledovne:

odmena vyrátaná z výťažku: zrážky zo mzdy ( 08/2011 do 07/2013 ) t.j. zo sumy 1.559,46 Eur – 14%
odmena je 218,32 Eur ( § 20 Vyhlášky )
odmena vyrátaná z výťažku: speňažený Obchodný podiel spoločnosti Kobo spol. s r.o. t.j. zo sumy 100 Eur
– 15 % odmena je 15 Eur ( § 20 Vyhlášky )
odmena vyrátaná z výťažku: Odporovacia žaloba proti odporcovi Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom s.r.o., t.j.
zo sumy 442,12 Eur – odmena 25 % je 110,53 Eur( § 21 Vyhlášky )
Spolu odmena je 343,85 Eur a DPH je 68,77 t.j. spolu s DPH 412,62 Eur.

4.Rekapitulácia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Aktíva
1. Suma výťažku nachádzajúca sa na bankovom účte: 1170, 39 Eur.
2. Predpokladaný výťažok za zrážky zo mzdy za obdobie 05, 06, 07/2013: 199,08 Eur
Položky aktív spolu: 1369,47 Eur

Pasíva
1.Bankové poplatky za 05, 06, 07/2013: 15 Eur
2.Ostatné predpokladané náklady: 50 Eur
3.Odmena správcu: 412,62 Eur
4.Súdny poplatok za rozvrh: 20 Eur
Položky pasív spolu: 497,62 Eur

Rozdiel aktív a pasív: 871,85 Eur

Pre účely tohto rozvrhu sa teda požije čistý výťažok 871, 85 Eur.

JUDr. Ján Pirč, správca

Príloha:
·

Príloha č. 1 Zoznam nezabezpečených veriteľov, výška ich zistených pohľadávok a výška ich uspokojenia
pre potreby konečného rozvrhu výťažku

Príloha č. 1
Zoznam nezabezpečených veriteľov, výška ich zistených pohľadávok a výška ich uspokojenia pre potreby konečného rozvrhu
výťažku

JUDr. Ján Pirč, správca S 714,
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JUDr. Ján Pirč, správca S 714,
úpadca: Ing. Ľuboš Lőffler, nar. 04.12.1966, trvale bytom Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom,
Okresný súd Košice I, sp.zn. 31K/40/2011

Por.
veriteľ
č.

1.
2.
3.

prihlásená
pohľadávka

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (
29,37
popretá v celej výške )
Sberbank
Slovensko
a.s.
(
37207,24
VOLKSBANK Slovensko a.s )
Východoslovenská energetika, a.s. (
216,5
popretá v celej výške )
Spolu

zistená
pohľadávka

Navrhnuté
Podiel na celkovej výške zistených uspokojenie
a popretých pohľadávok
(na rozdelenie je 871,
85 Eur )

0, - Eur

0,078418054

0

37207,24 Eur

99,34352581

871,85

0,- Eur

0,578056135

0

100

871,85

37453,11

( Z dôvodu, že prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov č. 1 a č. 3 boli v celom rozsahu popreté, celý
dosiahnutý výťažok bude vydaný v prospech veriteľa č. 2 t. j. v prospech nezabezpečeného veriteľa Sberbank
Slovensko a.s..)
V Košiciach, dňa 26.06.2013

JUDr. Ján Pirč, správca

K012488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Bartišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 10, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2011 S258
Spisová značka súdneho spisu:
28K/8/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac apríl 2014 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 93,95 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 9.5.2014.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K012489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
T - GUM Hnúšťa, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 1/4409, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 675
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/35/2013 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
25K/35/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25K/35/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Roman Rakovský, nar. 02.01.1974, bytom Hviezdoslavova 472/36, 905 01
Senica, doplňujem o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
·

iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy p. Romana Rakovského, nar. 02.01.1974, bytom Hviezdoslavova
472/36, 905 01 Senica vo výške 353,88 Eur uskutočnená v mesiaci máj 2014, súpisová hodnota majetku
353,88 Eur, t.j. v rozsahu, v akom môže byť príjem postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

V Trnave dňa 26.6.2014 JUDr. Lea Gubová

K012490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadrusova 21, 840 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 238 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/23/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
8K/23/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/23/2014, zo dňa 26.05.2014, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 102/2014 dňa 30.05.2014 som bol ustanovený za správcu úpadcu: ADIMEX, s. r. o., so
sídlom Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279. V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) oznamujem, že
číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je 42 000 67 400/3100 .
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Erik Bilský – správca

K012491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SONETSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 730 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: SONETSTAV, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO:44 730 101 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 34606/T, v zmysle § 8
ods. 4. Zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu Pekárska 11, 917 01
Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com , alebo telefonicky na tel. č. 033/5591 633.
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JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K012492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SONETSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 730 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: SONETSTAV, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO:44 730 101 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 34606/T, podľa
ustanovení § 126 ZKoR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava dňa
27.08.2014 o 11,00 hod. Prezentácia účastníkov od 10,00 hod do 11,00 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad
totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3.Informácia o stave spoločnosti
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K012493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PR - MONT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/5/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23R/5/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: PR-MONT, spol. s r.o. so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 36 498 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 34455/T, v zmysle § 8
ods. 4. Zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu Pekárska 11, 917 01
Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com , alebo telefonicky na tel. č. 033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477
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K012494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PR - MONT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/5/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23R/5/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: PR-MONT, spol. s r.o. so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 36 498 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 34455/T, podľa
ustanovení § 126 ZKoR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava dňa
27.08.2014 o 14,00 hod. Prezentácia účastníkov od 13,00 hod do 14,00 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad
totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3.Informácia o stave spoločnosti
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K012495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R a Dr., s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 543 519
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2011 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: R
a Dr., s.r.o., IČO: 36 543 519, sídlo: Štefánikova 26, 949 01 Nitra, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom
Nitra, pod sp. zn 31K/36/2011, zverejňuje záväzný pokyn zástupcu veriteľov Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej
len ako ,, SK, a.s.), v nasledovnom znení:
1/. SK, a.s., súhlasí s vylúčením pohľadávok v celkovej súpisovej hodnote 504 108,00 Eur voči dlžníkom v Litve,
2/. SK, a.s., ukladá pokyn na speňaženie pohľadávky voči spoločníkovi p. Dobročánimu vo výške 146 404,71 Eur
v troch ponukových kolách za najvyššiu cenu, s predchádzajúcim súhlasom SK, a.s., ako zástupcom veriteľov.
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K012496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeGeS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 010 796
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/5/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.06..2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č.
119/2014 dňa 24.06.2014 vo veci reštrukturalizácie dlžníka BeGeS, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44 010
796, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33489/T, sp. zn. 23R/5/2013
bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení §§ 162 -165 ZKoR bola dlžníkovi BeGeS, s.r.o., Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 44 010 796, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
33489/T, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu určený JUDr. Erik Bilský S1477, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
- zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným, alebo obdobným právom
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
- poskytnúť akékoľvek finančné, alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
- všetky právne úkony nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
- právny úkon , ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
- právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
- každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom20.000 €, resp. všetky právne úkony,
ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30.000 € za kalendárny mesiac
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K012497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Michalenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská Baňa 153, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2014 S1687
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie prvej schôdze veriteľov podľa § 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z.
JUDr. Viera Pohlová, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu Rudolf Michalenko, narodený : 29.05.1975, trvale bytom : Rožňavská Baňa 153, 048 01 Rožňava
(ďalej len „Úpadca“) podľa § 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,
ktorá sa bude konať
dňa 18.augusta 2014 (pondelok) o 14.00 hod v kancelárii správcu, ul. Mlynská 28, 040 01 Košice, 6.
poschodie.
Program schôdze
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1) ZKR
Voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov)
Záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 13:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
aktuálny výpis z obchodného registra, resp. inej evidencie. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
V Košiciach, dňa 26.6.2014
JUDr. Viera Pohlová, správca
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K012498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Krempaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 181, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2014
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Šperková, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Anton Krempaský, nar. 10.12.1976, bytom 038 35
Valča 181, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palárikova 76, 022 01 Čadca v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.:
00421903661058 alebo prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk
V Čadci, dňa 26.06.2014
Mgr. Andrea Šperková, správkyňa

K012499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013 S1691
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis oddelenej podstaty :
Úpadca : Ing. Juraj Klimaszevský – PRIMEX, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská
Bystrica
Číslo súdneho konania : 38K/46/2013
Číslo správcovského spisu : 38K/46/2013 S 1691
Dátum vyhotovenia : 20.06.2014
Popis :
časť podniku
Obec
Považská Bystrica
Štát :
SR
Ulica :
Lúčky
orientačné číslo:
29
Súpisné číslo:
4433
Podiel:
1/2
názov katastrálneho územia :
Považská Bystrica
číslo listu vlastníctva
8756
súpisné číslo :
4433
Parcelné číslo .
1700/22
súpisová hodnota
203.300,00 EUR
údaje
zabezpečeného
veriteľa
v prvnom poradí:
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155
údaje

zabezpečeného

veriteľa

FKH elektro, s.r.o. , Nobelovo námestie 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36372 358
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údaje
zabezpečeného
veriteľa
v druhom poradí:
Opis zabezpečovacieho práva :
záložné právo
Opis
zabezpečenej
pohľadávky
veriteľa v prvom poradí:
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Všeobecná úverová banka a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti reg. č. 001/039265/08-001/000 z 20.01.2009
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z pôžičky v prospech FKH eektro, s.r.o., Nobelovo
námestie 1260/5, 851 01 Bratislava, iČO: 36 372 358 na základe Záložnej zmluvy zo dňa 12.04.2010
Opis
zabezpečenej
veriteľa v druhom poradí:
Výška zabezpečenej
veriteľa
v prvom
pohľadávky :
Výška zabezpečenej
veriteľa
v prvom
pohľadávky :
Dôvod zapísania
Poznámka :

pohľadávky
pohľadávky
poradí/číslo
335.832,69 EUR / por. č. 255
pohľadávky
196.387,45 EUR / por. č. 14
poradí/číslo
§ 67 ods. 1 písm. c) ZKR
sporný zápis

K012500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.C.E. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2014 S1626
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: O.C.E. s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, IČO 36
610 950, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
1. iná majetková hodnota: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 931,42 €, súpisová hodnota 931,42 €.
Mgr. Tatiana Hládeková, správca

K012501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Finta - KOVOFIN ,,v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 686 281
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33./I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gregor Finta, narodený dňa 06.01.1975, trvale bytom:
Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Gregor
Finta – KOVOFIN s miestom podnikania: Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281 ( ďalej
len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod.,
a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu vopred
telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Hipp - správca

K012502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PE-INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosná 2126/27, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 758 635
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: PE-INVEST, s.r.o.,
so sídlom Rosná 2126/27, 903 01 Senec, IČO: 35 758 635 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v
prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a. s., číslo účtu
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2988 3323 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
V Bratislave, dňa 26.06.2014.
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K012503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 815 70 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S 1666
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku,
ktorú si prihlásil veriteľ:
Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 00319651 v sume 3308,92,- EUR.
V Bratislave dňa 26.6.2014
JUDr. Marek Glemba, správca
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K012504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VEKOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 466, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 431 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/53/2012 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
29K/53/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s ust. § 81 ZKR v platnom znení po predchádzajúcom súhlase Okresného súdu Trenčín, ktorý
vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, udelenom uznesením sp. zn. 29K/53/2012 zo dňa 17.6.2014, ktoré bolo
zverejnené v OV 119/2014 dňa 24.6.2014, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:
Z peňažných pohľadávok tieto súpisové zložky:

Číslo
zložky

súp.

Dlžník

Faktúra č.

Dátum
splatnosti

Súpisová hodnota
v€

25.

D.O.P. Damers s.r.o., ul. Samuela Nováka 2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36
300333234 30.09.2010
420 506

325,85

26.

D.O.P. Damers s.r.o., ul. Samuela Nováka 2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36
300333634 30.12.2010
420 506

446,79

29.

Edita Mandáková - EDMA, Bernolákova 48, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34
300330814 08.05.2009
394 885

150,66

43.

IFČICOVÁ Slávka, Muškátová 6, 902 01 Pezinok, SP 012419

539,13

71.

NOPA plus Milena Neuwirthová, Za Jordánom 63, 036 08, Martin 8, IČO: 14
112814
266 202

18.10.2001

165,97

72.

NRT s.r.o., Rozmarínova 510, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 34 150 293 700002277 12.09.2007

326,26

76.

Retail Value Stores, a.s., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 43
300329879 22.02.2009
768 083

31,10

88.

URGAT s.r.o., Neresnická cesta 6430, 960 01 Zvolen, IČO: 36 664 341

300320077 16.12.2006

760,41

89.

URGAT s.r.o., Neresnická cesta 6430, 960 01 Zvolen, IČO: 36 664 341

300322221 06.06.2007

549,13

92.

Viera Spanyiková - SPANTEX, Mladežnícka 10, 946 03 Kolárovo, IČO: 14
300120024 11.06.2012
074 028

496,27

99.

ROLTECH spol. s r.o., J.Švermy 539, 432 01 Kadaň, IČO: 48 268 534

50,08

100.

SPP-Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11
6300029959
Bratislava, IČO: 35 815 256

101.

Daňový úrad , K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín

700002206 01.08.2007

28762011

09/2012

18.5.2012

2,00

25.10.2012

1 412,73
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a z hnuteľných vecí súbor č. 4 „Nábytok z predajne“ tieto súpisové zložky:

Číslo
zložky

súp.

Názov/Popis

Množstvo

Merná
ks/m2

15

Umývadlo

1

ks

10,00

10,00

16

Batéria

1

ks

10,00

10,00

17

WC

1

ks

50,00

50,00

18

Dlažba sklad

17

m2

30,00

510,00

19

Dlažba WC

3

m2

15,00

45,00

20

Vstupné dvere - sklo

1

ks

300,00

300,00

21

Omietky,
sadrokartón

1

ks

100,00

100,00

stierky,

jednotka

Súpisová jednotková hodnota v Súpisová hodnota v
€
€

K012505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Finta - KOVOFIN ,,v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 686 281
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 134V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako
správca úpadcu: Gregor Finta - KOVOFIN, narodený dňa: 06.01.1975, miesto podnikania: Jelenecká 291/A, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281 (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra,
sp.zn. 32K/4/2014-346 zo dňa 19.06.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu ( zverejnený v OV dňa:
26.06.2014, OV č. 121/2014, pod K 012243.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Gregor Finta - KOVOFIN, narodený dňa: 06.01.1975, miesto podnikania: Jelenecká 291/A, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281 (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Nitra, No. 32K/4/2014-346 dated 19.06.2014 bankruptcy was declared on the
Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 27.06.2014
The bankruptcy was declared on 27.06.2014
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: JUDr. Róbert
HIPP, správca, Farská 33./I.p.,949 01 Nitra, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra,
Štúrova č. 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k sp.zn. 32K/4/2014.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address : JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská
33./I.p., 949 01 Nitra, Slovak Republic and one copy in the District Court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra,
Slovak Republic, to the No. 32K/4/2014.
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 prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a
special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk .(§ 29,
section 1 ZKR)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný nesplnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
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 a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor
cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional
satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only right on a proportional satisfaction of
the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a
general substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of
the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in
Commercial Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise
it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafterreferred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy
proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor
can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property,
which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the
extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded
from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a
result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim
against substance which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak
Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in
writing notify the trustee . In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).
V Nitra dňa, 27.06.2014
JUDr. Róbert HIPP, správca

K012506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 884/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 703 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2013 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Gabriela Bírošová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ľubomír Bobek LAMI „v konkurze“, so sídlom:
Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34 703 063 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote – dňa 26.06.2014
mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Hana Group, s.r.o., Riečna 192, Malý Cetín, IČO: 45 883 173
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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mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Hana Group, s.r.o., Riečna 192, Malý Cetín, IČO: 45 883 173
v celkovej sume 83,52 Eur, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Dňa 26.06.2014
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K012507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Katarína Rumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kmeťku 3165/9, 010 59 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 8/2014 S1184
Spisová značka súdneho spisu:
4K 8/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Bc. Katarína Rumanová, Karola Kmeťku 3165/9, 010 59 Žilina zvoláva v
súlade s § 34 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
15.08.2014 o 10.00 hod v sídle kancelárie správcu na adrese: Na stanicu 16, 010 09 Žilina, .druhé poschodie.
Program 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rokovanie o výmene správcu
5. Záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnicke osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra,
zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie resp, poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

Ing. Štefan Straka, správca

K012508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava - Devín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 309 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2012 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

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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Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o., Slovanské nábrežie
15, Bratislava – Devín 841 10, IČO: 45 309 892, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 6K/53/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: PLAST - MONT, s.r.o.,
Pekárenská 2, Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36 056 588, iné pohľadávky, Zmluvná pokuta, VF 1200202;
Zmluva o dielo 5.8.2011; Zmluvná pokuta, VF 1200203; Zmluva o dielo 5.8.2011 v celkovej sume: 5 520,00 €.

K012509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Zerola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajnáčka 235, 980 33 Hajnáčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1940
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
ako správca úpadcu Imrich Zerola, nar. 13.03.1940, Hajnáčka 235, 980 33 Hajnáčka týmto oznamuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01
Banská Bystrica každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00
hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, e-mail:
office@ssr.sk.
Poučenie: Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K012510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 1/698, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 230 049
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2011 S1651
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 741,42 EUR.
Súpisová hodnota a mena: 741,42 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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K012511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočské Lúky 2, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 445 312
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/31/2012 S1281
Spisová značka súdneho spisu:
26K/31/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje so súhlasom veriteľského výboru nasledujúci majetok zo všeobecnej podstaty úpadcu:
a)
Hnuteľná
vec:
Druh: Príves za traktor, druh karosérie: sklápacia, evidenčné číslo/značka: LE376YA, VIN: BSS 518132, farba:
modrá, stav: v premávke, rok výroby: 23-3-1970, karoséria/KG: Ra4 7000, súpisová hodnota: 600,-Eur
b)
Hnuteľná
vec:
Druh: Traktor poľnohospodársky, druh karosérie: bezpečnostná kabína, evidenčné číslo/značka: LE165AA ZETOR,
VIN: 81112317, farba: červená, stav: v premávke, rok výroby: 9-1-2004, karoséria/KG: T1 6190, súpisová hodnota:
4.000,-Eur
c)
Hnuteľná
vec:
Druh: Nákladne vozidlo BA, druh karosérie: valníková, evidenčné číslo/značka: LE322AF ŠKODA, VIN:
821PO11701, farba: zelená, stav: v premávke, rok výroby: 8-3-2006, karoséria/KG: Ra4 14490, súpisová hodnota:
4.200,-Eur
z dôvodu neexistencie tohto majetku.

K012512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 38/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 684 181
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K5/13 S1039
Spisová značka súdneho spisu:
1K5/13
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Meno a piezvisko/ názov zabezpčeného veriteľa:
Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930
Čísloo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1592 1593
Výška zabezpečenej pohľadávky: 2.371.331, 49 €
Typ súpisovej položky majetku:
HNUTEĽNÁ VEC:
- čistička odpadových vôd SX 25, podiel 1/1, súpisová hodnota: 220,- €
- LAPOL ZRL 10, podiel 1/1, súpisová hodnota: 290 €
- vsakovacie studne 5ks, podiel 1/1, súpisová hodnota: 1000 €
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K012513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDROVRT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2013 S1161
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu
HYDROVRT a.s.. konanej dňa 26.06.2014
Miesto
konania:
hotel
Medium,
Tomášikova
34,
Dátum
a
čas
konania:
26.06.2014
Prítomní:
podľa
Prezenčnej
Predseda:
JUDr.
Ing.
Igor
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Gregáňová

821

01
o 10:00

Hudoba,

Bratislava
hod
listiny
PhD.

Označenie
konkurzného
konania:
4K/57/2013,
Okresný
súd
Bratislava
I.
Z celkového počtu: 14 veriteľov, ktorých pohľadávky boli v čase uskutočnenia schôdze veriteľov zistené čo do
právneho dôvodu a výšky sa na schôdzi veriteľov zúčastnili 4 veritelia s celkovým počtom: 424 365 hlasov.
Za

veriteľov:

P. č. Veriteľ

Počet hlasov

1.

Slovenská republika - Daňový úrad

339304

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

Sociálna poisťovňa
63028
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15790
REHAU s.r.o.
15326
Reclaim a.s.
8623
Slovenská konsolidačná, a.s.
6243
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.
3745
Express Slovakia "Medzinárodná preprava"
3277
a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
798
Hlavné mesto Slovenskej republiky
747
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
569
Slovenská republika - Krajský súd Bratislava 569
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
534
Úrad
pre
dohľad
nad
zdravotnou
340
starostlivosťou
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
0
ČSOB Leasing, a.s.
0
Eni Slovensko, spol. s r.o.
0
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
0
Messer Tatragas, spol. s r.o.
0
ZSE Energia, a.s.
0
Nemá
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
hlas.práva

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zástupca
V zastúpení Slovenskej konsolidačnej Ing. Jana Malgotová na základe
plnej moci
JUDr. Andrej Magula na základe poverenia
Mgr. Barbora Baničová na základe poverenia
Nebol prítomný oprávnený zástupca
Nebol prítomný oprávnený zástupca
Ing. Jana Malgotová na základe poverenia
Nebol prítomný oprávnený zástupca
Nebol prítomný oprávnený zástupca
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený

zástupca
zástupca
zástupca
zástupca
zástupca

Nebol prítomný oprávnený zástupca
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený
Nebol prítomný oprávnený

zástupca
zástupca
zástupca
zástupca
zástupca
zástupca

Nebol prítomný oprávnený zástupca

458 893
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veritelia
Za úpadcu nebol nikto prítomný.

Program
1.
2.
3.
4.
5. Záver schôdze

Konkurzy a reštrukturalizácie

úpadcu

Deň vydania: 01.07.2014

neboli

prítomní.

schôdze
činnosti
výmene
veriteľského

veriteľov:
veriteľov
správcu
správcu
výboru

schôdze
Otvorenie
Správa
Rozhodovanie
Voľba

o
o

Bod
1.
Otvorenie
schôdze
veriteľov
Schôdzu veriteľov otvoril správca JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD. (predseda SV). Privítal prítomných a oboznámil ich
so zasadacím poriadkom a organizačnými pokynmi za účelom zabezpečenia nerušeného priebehu schôdze
veriteľov, vrátane informácie o tom, že na hlasovanie je oprávnený každý veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase
konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, ako aj skutočnosti, že na každú jedno
euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná,
nakoľko je splnená zákonná podmienka § 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Zúčastnení prítomní veritelia a správca prehlasujú, že táto schôdza veriteľov bola zvolaná v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a že na zasadnutí tejto schôdze veriteľov sú prítomní veritelia, ktorí majú 424 365 hlasov.
Následne predseda SV navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod
2.
Správa
o
činnosti
správcu
Predseda SV oboznámil prítomných s činnosťou správcu za obdobie od vyhlásenia konkurzu a predniesol správu o
činnosti správcu za obdobie od vyhlásenia konkurzu do dňa konania prvej schôdze veriteľov.
Námietky:
Neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k činnosti správcu ani k správe o činnosti správcu. Nikto z
prítomných nevzniesol žiadne námietky.
Bod
3.
Rozhodovanie
o
výmene
správcu
Predseda schôdze veriteľov vyzval prítomných veriteľov oprávnených hlasovať na podávanie návrhov na voľbu
správcu. Prítomní veritelia oprávnení hlasovať podali nasledovné návrhy na voľbu správcu:
1. za veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad nebol
2. za veriteľa: Sociálna poisťovňa nebol podaný návrh na voľbu správcu

podaný

návrh

na

voľbu

správcu

3. za veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nebol
4.
za
veriteľa:
REHAU
s.r.o.
nebol
podaný
5. za veriteľa: Reclaim a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu

podaný
návrh

návrh
na

na voľbu
voľbu

správcu
správcu

6. za veriteľa:

Slovenská konsolidačná, a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu

7. za veriteľa:

HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. nebol podaný návrh na voľbu správcu

8. za veriteľa:

Express Slovakia "Medzinárodná preprava" a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu

9. za veriteľa:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu

10. za veriteľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky nebol podaný návrh na voľbu správcu
11. za veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu
12. za veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd Bratislava nebol podaný návrh na voľbu správcu
13. za veriteľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. nebol podaný návrh na voľbu správcu
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Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nebol podaný návrh na voľbu správcu

Žiaden z veriteľov nepredložil návrh na výmenu správcu, o návrhu preto nebolo potrebné hlasovať – JUDr. Ing. Igor
Hudoba bol vo svojej funkcii SKP potvrdený.
K priebehu podávania návrhov na voľbu správcu neboli podané žiadne námietky ani pripomienky.
Bod
4.
Voľba
veriteľského
výboru
Predseda SV následne navrhol voľby členov veriteľského výboru. Predseda SV predkladal postupne prítomným
veriteľom oprávneným hlasovať návrhy na voľby členov veriteľského výboru.
a) Predseda SV predložil na 1. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru : Slovenská republika –
Daňový
úrad
Bratislava
s
počtom
hlasov:
339
304
Následne
veritelia
oprávnení
hlasovať
pristúpili
k
hlasovaniu:
za:
424
365
hlasov,
proti:
0
hlasov,
zdržal
sa:
0
hlasov
Schôdza
veriteľov
prijala
Uznesenie
č.
1:
Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava

b) Predseda SV predložil na 2. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa s počtom
hlasov:
62
028
Následne
veritelia
oprávnení
hlasovať
pristúpili
k
hlasovaniu:
za:
424
365
hlasov,
proti:
0
hlasov,
zdržal
sa:
0
hlasov
Schôdza
veriteľov
prijala
Uznesenie
č.
2:
Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ: Sociálna poisťovňa
c) Predseda SV predložil na 3. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru Všeobecná zdravotná
poisťovňa,
a.s.
s
počtom
hlasov:
15
790
Následne
veritelia
oprávnení
hlasovať
pristúpili
k
hlasovaniu:
za:
78 818
hlasov,
proti:
0
hlasov,
zdržal
sa:
345
547
hlasov
Schôdza
veriteľov
prijala
Uznesenie
č.
3:
Za tretieho člena veriteľského výboru nebol riadne zvolený veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

d) Predseda SV predložil na 4. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s. s
počtom
hlasov:
6 243
Následne
veritelia
oprávnení
hlasovať
pristúpili
k
hlasovaniu:
za:
424
365
hlasov,
proti:
0
hlasov,
zdržal
sa:
0
hlasov
Schôdza
veriteľov
prijala
Uznesenie
č.
4:
Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda schôdze veriteľov skonštatoval, že v zmysle vyššie uvedeného Uznesenia č. 1, Uznesenia č. 2,
Uznesenia č. 3 Uznesenia č. 4 bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor v nasledovnom zložení:
1.
člen
veriteľského
výboru:
:
Slovenská
republika
–
Daňový
úrad
Bratislava
2.
člen
veriteľského
výboru:
Sociálna
poisťovňa
3.
člen
veriteľského
výboru:
Slovenská
konsolidačná
a.s.
Námietky:
K priebehu hlasovania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Žiaden z prítomných účastníkov
nevzniesol námietky k priebehu hlasovania.
Bod
5.:
Záver
Správca zvolal zasadanie veriteľského výboru na termín po ukončení schôdze veriteľov. Prítomní členovia
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Správca zvolal zasadanie veriteľského výboru na termín po ukončení schôdze veriteľov. Prítomní členovia
veriteľského výboru vyslovili súhlas s konaním schôdze veriteľského výboru v navrhovanom termíne. Predseda SV
sa poďakoval prítomným za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 10:25 hod.

V Bratislave dňa 26.06.2014

Predseda

schôdze

Zapisovateľ:

veriteľov:

JUDr.

Ing.

Mgr.

Igor

Hudoba,

Zuzana

PhD.

Gregáňová

K012514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDROVRT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2013 S1161
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
HYDROVRT a.s. konaného dňa 26.06.2014
Miesto
konania:
Dátum a čas konania:

hotel
Medium,
26.06.2014 o 10:30 hod

Tomášikova

34,

821

01

Bratislava

Označenie
konkurzného
konania:
4K/57/2013,
Okresný
súd
Bratislava
I.
Prítomní
(v
zmysle
Prezenčnej
listiny
zo
schôdze
veriteľov):
1.
člen
veriteľského
výboru:
:
Slovenská
republika
–
Daňový
úrad
Bratislava
2.
člen
veriteľského
výboru:
Sociálna
poisťovňa
3.
člen
veriteľského
výboru:
Slovenská
konsolidačná
a.s.
Z celkového počtu: 3 členov veriteľského výboru sa na zasadnutí veriteľského výboru zvoleného na predchádzajúcej
schôdzi veriteľov zo dňa 26.06.2014 zúčastnili 3 veritelia.
Program
Bod
1.
Otvorenie
schôdze
veriteľského
výboru
Správca JUDr. Ing. Igor Hudoba otvoril schôdzu veriteľského výboru a vyzval prítomných účastníkov, aby sa
preukázali riadne udelenou plnou mocou na zastupovanie veriteľov na zasadnutiach veriteľského výboru a na
hlasovanie
a
prijímanie
uznesení.
Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa na ňom zúčastnili 3 z celkového počtu 3
členov. Následne sa pristúpilo k druhému bodu programu, a to k voľbe predsedu veriteľského výboru.
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Bod
2.
Voľba
predsedu
veriteľského
výboru
Prítomní 1. člen veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava podal návrh na voľbu veriteľa
Slovenská konsolidačná a.s. za predsedu veriteľského výboru a navrhol hlasovať o prijatí návrhu.
Následne
všetci
prítomní
členovia
veriteľského
výboru
pristúpili
k
hlasovaniu:
za:
3
hlasy,
proti:
0
hlasov,
zdržal
sa:
0
hlasov
Veriteľský
výbor
prijal
Uznesenie
č.
1:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. bol zvolený za predsedu veriteľského výboru. Predsedajúci schôdze
veriteľského výboru, správca JUDr. Ing. Igor Hudoba odovzdal predsedníctvo nad schôdzou veriteľského výboru
novozvolenému predsedovi veriteľského výboru.
Bod
3.:
Záver
Prítomní členovia veriteľského výboru si odovzdali vzájomné kontakty a dohodli sa na tom, že stretnutie veriteľského
výboru sa bude uskutočňovať podľa potreby členov veriteľského výboru, alebo na požiadanie správcu.
Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského ukončil o 10.35 hod.

JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., správca

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Ing. Jana Malgotová

K012515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 38/A, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 684 181
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K5/13 S1039
Spisová značka súdneho spisu:
1K5/13
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽNÁ VEC:

súpisová zložka majetku

MNOŽSTVO KS

súpisová hodnota €/ks

súpisová hodnotaSPOLU €

Skriňa dvojdverová 1/3 2000x800x350 (podiel 1/1)

3

40

120

Skriňa dvojdverová 1/2 1600x800x350 (podiel 1/1)

20

38

760

Skriňa dvojdverová policová 2000x800x420 (podiel 1/1)

4

45

180

Skriňa policová 2250x700x330 (podiel 1/1)

3

40

120

Skriňa dvojdverová 2x2 1600x800x350 (podiel 1/1)

2

45

90

Skriňa policová 800x940x310 (podiel 1/1)

1

30

30

Skriňa policová 800x1000x310 (podiel 1/1)

2

32

64
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Skriňa dvojdverová 2/3 1280x800x330 (podiel 1/1)

1

36

36

Skriňa dvojdverová policová 1260x950x420 (podiel 1/1)

1

40

40

Skriňová zostava 2800x450x780 (podiel 1/1)

1

90

90

Skriňová zostava rohová 780x2600/2300x450 (podiel 1/1)

1

180

180

Stôl pracovný 2100x1100x730 (podiel 1/1)

1

50

50

Stôl pracovný 1700x800x730 (podiel 1/1)

13

40

520

Stôl pracovný "L" 2800/2800x900x720 (podiel 1/1)

1

100

100

Stôl rokovací 1750x1200x800 (podiel 1/1)

1

80

80

Konferenčný stolík 1200x580x450 (podiel 1/1)

1

30

30

Konferenčný stolík 600x600x550 (podiel 1/1)

1

15

15

Kontainer 4zásuvkový (podiel 1/1)

12

35

420

Vešiak (podiel 1/1)

5

8

40

Sedacia súprava 3+2+1 limetka (podiel 1/1)

1

90

90

Kreslo "2" žlté (podiel 1/1)

1

25

25

Kreslo "1" žlté (podiel 1/1)

2

13

26

Stolička (podiel 1/1)

12

10

120

MNOŽSTVO súpisová
súpisová
KS
hodnota €/ks hodnotaSPOLU €

súpisová hodnota €/ks

Odsávacie vontilatory VSM-080-350-K, V5M-071-300-K. VSM-04b 220-K, VSM-056-Z50-K,
Filter snekový FZ5-30-128 (snek, luiníkel. vibrátor, požiarna klapka), Mobilný odsávaj
1
R4000/200 (podiel 1/1)

2000

2000

Kompresor (KAESER) ASK 35-8,0 bar, Kondenzainý susic VRT 270, Odlučovači cyklon
STH 006. Filter G 250 MY, Zásobník vzduchu 1000 l, Odvádzač kondenzátu HDF 120 A2ks (podiel 1/1)

1

900

900

KAMERA AXIS M 1113-2ks, Zdroj POE 250V- 2ks, príslušenstvo (káble, držiaky, softvér,
inštalácia) (podiel 1/1)

1

100

100

elektrická prípojka na pozemku p.č. 2822 kú Prešov

1

2500

2500

súpisová zložka majetku

MNOŽSTVO KS

súpisová hodnota €/ks

súpisová hodnotaSPOLU €

REGÁL BUNKOVÝ 5000x2800x1100

12

300

3600

REGÁL BUNKOVÝ 5000x3000x1800

34

350

11900

REGÁL KONZOLOVÝ 5000x3600x950

5

700

3500
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K012516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POR SH+, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 710 597
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Tajovského 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2013/S1320
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca úpadcu POR
SH+, so sídlom Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 710 597, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri SR vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1620/V (ďalej aj ako len "úpadca") v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2K/23/2013 v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm a) a § 83 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií vyhlasuje verejné ponukové konanie v zmysle § 92 ods. 1 písm e) na predaj len hnuteľného
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 40/2014 zo dňa
27.02.2014 pod položkou č K003918.
Základné podmienky speňažovania:
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca, Tajovského 5, 010 01
Žilina, v zalepených obálkach s označením: "PONUKA-POR SH+-NEOTVÁRAŤ" v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá sa určuje na 15 ( pätnásť ) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo),
2. výšku ponúknutej odplaty bez DPH a s DPH, splatnú pri podpise zmluvy,
3. doklad o zložení zálohy na ponúknutú odplatu vo výške minimálne 10% z ponúknutej odplaty
4. podpis záujemcu.
Prílohou ponuky bude kópia dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo iného relevantného dokladu preukazujúceho
totožnosť fyzickej osoby a pri právnickej osobe originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra preukazujúceho existenciu spôsobilosti na práva povinnosti
právnickej osoby/fyzickej osoby podnikateľa. Doklad o zložení zábezpeky. Ponuky, ktoré nebudú mať určené
náležitosti alebo prílohy, je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v
kancelárii správcu a za víťaznú určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu výšku ponúknutej odplaty. Následne
správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorú predloží prislušnému orgánu na schválenie.
Správca uzatvorí príslušnú zmluvu po udelení súhlasu príslušným orgánom. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
ponuky.
Ďalšie informácie:
Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty v
informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o jednotlivých zložkách
prevádzaného majetku, súpisovej hodnote a informácie o náležitostiach a prílohách ponuky. O zaslanie
informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej kancelárii správcu, e-mailom na adrese:
mdurana@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0908 529 474.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Ďurana, správca úpadcu

K012517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhMr.Pavel Krátky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 3109/6, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1947
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 6/2014 S 1315
Spisová značka súdneho spisu:
4K 6/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

pozemok
č.p:. 7874
druh pozemku: zastavané polochy a nádvoria
výmera: 707m2 (podiel 21,56m2)
LV č.: 5919
kú:Žilina
spoluvlastnícky podiel: 895/29349
hodnota:711,48
byt
súpisné číslo: 3109
lv č.:5919
katastrálne územie: Žilina
spoluvl.podiel:1/1
hodnota: 80 000,-eur
hnuteľné veci
televízor LED LCD TV
suma: 225 eur
príjem zo závislej činnosti: 424 eur brutto mesačne

byt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerska 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S 1561
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení konkurzu / Notice of bankrupty –
informácia pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu DIOS Slovakia,
s.r.o.,Gemerská 3, 04011 Košice, (ďalej len “úpadca”) Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v
Košiciach č.k.30K/31/2013-137 zo dňa 17.júna 2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV118/2014
z 23.06.2014 bol vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Ján Simko, značka správcu S 1561, so
sídlom Kukučínova 14, 040 01 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bancruptcy
trustee of the debtor DIOS Slovakia, s.r.o.,Gemerská 3, 04011 Košice, I am obliged to inform you that according to
the Resolution of the District court Košice, No. 30K/31/2013-137 from 17.6.2014, publiced in the Commercial bulletin
No. 118/2014 from 23.06.2014, where the bancruptcy was proclaimed and as the bankruptcy trustee of the debtor
was simultaneously appointed Ing. Ján Simko, under the number S 1561, with seat, Kukučínova 14, 040 01 Košice.
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 na Okresnom súde v Košiciach, Tichá
21, 04001 Košice, Slovenská republika, k sp. zn. 30K/31/2013-137 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.
Ján Simko, Kukučínova 14, 040 01 Košice, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov sídla veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datované a
podpísané veriteľom.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bancruptcy an Restructuralization ( 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 bancruptcy
procedure in one original to the District court Košice, Tichá 21 ,04001 Košice, Slovak republic to the No.
30K/31/2013-137 and in one originals to the bancruptcy trustee to the address: Ing. Ján Simko, Kukučínova 14,
040 01 Košice, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The registration of claim has to provide
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 debtor´s estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests ; the lodgement of claim has to be dated and signed by
creditor.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote sa
v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will
not be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s
určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
pre doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Creditors whose claims depend on the meeting of certain conditions, register their claims in the same way. They
also state in the registration from the condiction on which the claim dependent. Creditors with claim secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the kind, ranking and legal cause of
securities as well as definition on the property which is securing the claim and amount to which the claim is secured.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. Creditors representative to correspondence delivery
with seat in the Slovak republic has to be stated in case the creditor does not have a seat or a place of residence or
a branch office in the Slovak Republic. In case a non – financial claim is registered, expertise stating the value of the
claim has to be attached. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered Office in another EU Member State than Slovak Republic must proceed according Council Regulation
(EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This publication is created for creditors, whose place of residence or seat is not know from the business
documentation of the Bankrupt.
Ing. Ján Simko, správca
Ing. Ján Simko, trustee of the debtor

K012519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRÁTER s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Lešková
Sídlo správcu:
Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2013/S1550
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí):
Popis: Vstavaná skiňa – 10 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 300 €.
Popis: Skriňa jednodverová – 16 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 240 €.
Popis: Skriňa dvojdverová – 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 120 €.
Popis: Váľanda, posteľ – 62 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 1 860 €.
Popis: Manželská posteľ – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 70 €.
Popis: Gauč – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 25 €.
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Popis: Gauč oranžový – 2 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 50 €.
Popis: Kreslo – 7 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 35 €.
Popis: Kreslo rozkladacie – 15 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 225 €.
Popis: Dvojkreslo rozkladacie – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 160 €.
Popis: Prístelka – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 15 €.
Popis: Fotelka – 37 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 465 €.
Popis: Svietidlo stropné izbové – 46 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 138 €.
Popis: Svietidlá bočné izbové – 37 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 74 €.
Popis: Garniž (kovová, drevená) – 26 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 130 €.
Popis: Zrkadlo so stolíkom – 12 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 180 €.
Popis: Záclona – 45 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 45 €.
Popis: Závesy – 24 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 24 €.
Popis: Závesy – 24 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 24 €.
Popis: Stolík konferenčný – 10 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 20 €.
Popis: Stolík nočný – 4 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 4 €.
Popis: Polička na stenu –35 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 35 €.
Popis: Stolička čalúnená (operadlo mriežka) – 36 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku
252 €.
Popis: Stolička čalúnená s vysokým operadlom – 12 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku 120 €.
Popis: Stolička čalúnená zelena – 42 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 294 €.
Popis: Stolička klubová drevená hnedá – 7 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 49 €.
Popis: Stolička barová (koženka,nerez) – 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 60 €.
Popis: Luster –1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 100 €.
Popis: Luster kovový čierny – 2 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 200 €.
Popis: Luster kovový čierny – 2 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 200 €.
Popis: Svietidlo bočné – 16 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 48 €.
Popis: Svietidlo - chodba – 8 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 24 €.
Popis: Svietidlo stojanové – 4 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 30 €.
Popis: Posilňovací stroj – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 150 €.
Popis: Stolnotenisový stôl – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 50 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Bicykel – 4 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 120 €.
Popis: Stôl dlhý reštauračný– 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 360 €.
Popis: Stôl štvorcový reštauračný – 2 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 60 €.
Popis: Stôl okrúhly – 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 180 €.
Popis: Stôl – 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 180 €.
Popis: Stôl salónny 2-dielny oválny – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 150 €.
Popis: Stôl humnový – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 30 €.
Popis: Bar pult – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 300 €.
Popis: Regal chromovaný zrkadlový – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 300 €.
Popis: Vešiak ramienkový –48 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 5 €.
Popis: Chladnička COCA – COLA – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 200 €.
Popis: Gobelín –3 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 30 €.
Popis: Odpadkový kôš –10 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 5 €.
Popis: Vankuš + obliečka – 88 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 132 €.
Popis: Paplon + obliečka – 87 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 261 €.
Popis: Uterák – 80 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 80 €.
Popis: Kúpeľňová kabínka – 7 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 490 €.
Popis: Dlažba (1,25 m2 v balení) – 6 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 45 €.
Popis: Tenisové rakety detské – 4 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 40 €.
Popis: Mangeľ – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 150 €.
Popis: Neónopé trubice – 13 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 15 €.
Popis: Rudla Vozík – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 50 €.
Popis: Sadrokartónové dosky zelené – 1,25 x 2 m - 24 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku 72 €.
Popis: Zváračská kukla – 1 ks, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku 25 €.
Deň zapísania majetku do súpisu: 05. 05. 2014
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok zistený správcom.

Súpisová zložka majetku:
Iná majetková hodnota:
1. Nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu: celková suma a mena:
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1. Nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu: celková suma a mena:
918,61 €; právny dôvod vzniku: nevyčerpaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu,
zloženého na účet súdu dňa 04. 10. 2013 pod. D 19, položka č. 86/2013(18/10-13); súpisová hodnota
majetku: 918,61 €.
Deň zapísania majetku do súpisu: 05. 05. 2014
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Uznesenie OS Prešov sp. zn. 2K/42/2013-172, IČS 8113228788.

Ing. Iveta Lešková, správkyňa

K012520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 651, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomíra Tichá
Sídlo správcu:
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2013 S1245
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ľubomíra Tichá, správca úpadcu SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Široké 651, 082 37 Široké, IČO:
36 476 838, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 Zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení zvoláva I. schôdzu veriteľov na deň 20. augusta 2014 (streda) so začiatkom o 10.00 hod. v hoteli
KARPATIA, Čsl. armády 1377, Humenné v primátorskom salóniku na 1. poschodí. Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentácia
Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Voľba veriteľského výboru
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Ľubomíra Tichá, správca

K012521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: La Veranda, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 696 039
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K 1/2013/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
3K 1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava,
IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so
sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom zabezpečeného
veriteľa Ballymore EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600 zo dňa 15.04.2014, II. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu: La Veranda, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05
Bratislava, IČO: 45 696 039 (ďalej aj ako len „Úpadca“) zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa Ballymore
EUROVEA, a.s.

I.

Predmet predaja

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu do Dátum zápisu do Popis
hnuteľnej
súpisu majetku súpisu majetku
výroby

1

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Lampa veľká visiaca zo stropu

mosadzná

2

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Lampa malá visiaca zo stropu

mosadzná,

3

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Zrkadlo veľké
obdĺžník)

4

veci/rok Počet
kusov

Rozsah spoluvlastníckeho Súpisová
podielu Úpadcu
hodnota v €

12

1/1

144,00 €

5

1/1

35,00 €

1

1/1

25,00 €

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Lampa - malá - pripevnená na
5
stene, mosadzná

1/1

25,00 €

5

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Svetla malé bodové, stropné,
6
zoradené po 2

1/1

18,00 €

6

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Svetla malé bodové, stropné,
4
zoradené po 1

1/1

12,00 €

7

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Garniža čierna, mosadzná so
1
závesom

1/1

15,00 €

8

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Obraz

1

1/1

10,00 €

9

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Veľké zrkadlo s bielym rámom 1

1/1

25,00 €

10

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Zásobník na papierové utierky 1

1/1

25,00 €

11

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Dávkovač na mydlo

1

1/1

5,00 €

12

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Malý kôš hliníkový na WC dámy2

1/1

20,00 €

13

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Zásobník na toaletný papier

3

1/1

15,00 €

14

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Držiaky na dezinfekčné vrecká 2

1/1

4,00 €

15

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Stropné svietidlo na WC

7

1/1

14,00 €

16

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Závesné police 80 cm (hliník,
4
jednolyžicové)

1/1

16,00 €

(zlatý

rám,

§ 67 ods. 1 písm.
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17

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Dávkovač na mydlo

18

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Panasonic
-SV-CH80-HIFI systém

19

Deň vydania: 01.07.2014

1

1/1

5,00 €

1

1/1

20,00 €

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

12 - komorová šatníková
skrinka
uzamykateľná 1
plechová

1/1

20,00 €

20

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Držiak na toaletný papier

1

1/1

2,00 €

21

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Držiak na utierky na toalete

1

1/1

2,00 €

22

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Záves v sprchovom kúte

1

1/1

1,00 €

23

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Drevený regál 1,15 x 0,33 m

1

1/1

3,00 €

24

§ 67 ods. 1 písm.
20.8.2013
a) ZKR

Záves veľký biely

2

1/1

4,00 €

model

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 50,- € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j.
3051608757/0200);

2.
ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na
kúpnu cenu bez DPH za každú položku o ktorej kúpu prejaví záujem;

3.
a zároveň ponúkne za jednotlivú položku speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci
príslušného kola verejného ponukového konania s najskorším termínom splatnosti kúpnej ceny;

4.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
podania v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 50,- € v prospech
konkurznej podstaty,

5.
zabezpečený veriteľ udelí súhlas s predajom majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu
záujemcovi.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/32 11 53 00, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „La Veranda,
spol. s r.o. – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH za
každú položku o ktorej kúpu prejaví záujem;
-

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení I. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať určitého majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej časti majetku konkurznej
podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu
predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.
IV.Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 10 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K012528
Spisová značka: 6K/79/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kontrakt Inkaso s.r.o., so sídlom
Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava, IČO: 36 256 790, správcom ktorého JUDr. Martin Jacko, so sídlom Zámocké schody
2/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1483
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od: IM Kapitál s. r. o., so sídlom Starohorská 43, 974 11 Banská Bystrica, IČO:
36821179, správcovi: JUDr. Martin Jacko, so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1483,
dňa 09.06.2014 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012529
Spisová značka: 6K/55/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DH Finance Slovakia, a.s., so
sídlom Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 789 701, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1230, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1636, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012530
Spisová značka: 3R/4/2011
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JUVEMA - THERM, s.r.o.,
Výhonská 13, 831 06 Bratislava, IČO: 36 693 502, správcom ktorého Ing. Ľubomír Dubeň, so sídlom kancelárie
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka správcu: S 1584, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: Ing. Ľubomír Dubeň,
so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka správcu: S 1584 v súlade s predloženým
návrhom zo dňa 02.04.2014, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku zo dňa 08.04.2014 pod č. OV 68/2014, a to
podľa nasledovného prehľadu:
780,59 €

celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 36 443,96 €.
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 13
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suma 9314,81
eura
je určená
na uspokojenie
prednostnej
pohľadávky
z reštrukturalizačného konania
veriteľa Mgr. Miroslav Ňuňuk, Výhonská 13, 831 06 Bratislava, IČO: 42 184 801
70
suma 13 348,57 eura je určená na uspokojenie prednostnej pohľadávky z reštrukturalizačného konania
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka správcu: S 1584 v súlade s predloženým
návrhom zo dňa 02.04.2014, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku zo dňa 08.04.2014 pod č. OV 68/2014, a to
podľa nasledovného prehľadu:
Obchodný vestník 124/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.07.2014
celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 36 443,96 €.
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 13
780,59 €
Výťažok určený na uspokojenie veriteľov v sume 22 663,37 eura bude rozvrhnutý nasledovne:
suma 9314,81 eura je určená na uspokojenie prednostnej pohľadávky z reštrukturalizačného konania
veriteľa Mgr. Miroslav Ňuňuk, Výhonská 13, 831 06 Bratislava, IČO: 42 184 801
suma 13 348,57 eura je určená na uspokojenie prednostnej pohľadávky z reštrukturalizačného konania
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012531
Spisová značka: 6K/28/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Edita Bachratá, nar. 26.08.1961, bytom
Školská 690/28, 900 45 Malinovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Edita Bachratá,
nar. 26.08.1961, bytom Školská 690/28, 900 45 Malinovo, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Edita Bachratá, nar. 26.08.1961, bytom Školská 690/28,
900 45 Malinovo, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k. s., so sídlom kancelárie
Ľubinská 18, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 1496.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, 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 o konkurznom konaní.
Súd ukladá 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.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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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

reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa 72
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012532
Spisová značka: 3K/51/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: INICIATIVY SK, spol. s.r.o., so sídlom Krížna 47, 811 07
Bratislava, IČO: 35 799 382, o návrhu na odvolanie: Ing. Ľubomír Dubeň, so sídlom kancelárie: Dubová 3156/14, 900
25 Chorvátsky Grob, značka správcu: S 1584, z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva: Ing. Ľubomír Dubeň, so sídlom kancelárie: Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka
správcu: S 1584 z funkcie správcu úpadcu: INICIATIVY SK, spol. s.r.o., so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, IČO:
35 799 382.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012533
Spisová značka: 3K/12/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGARTHA s.r.o., so sídlom
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 918 999, správcom ktorého je: Ing. Marián Mikuš, so sídlom kancelárie:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Marián Mikuš, so sídlom kancelárie: Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedeného pod položkou
denníka
D 19, pol. reg. 55/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Marián Mikuš, so sídlom kancelárie: Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedeného pod položkou
denníka
Obchodný vestník 124/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.07.2014
D 19, pol. reg. 55/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.6.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012534
Spisová značka: 3K/13/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EUROINVEST, s.r.o., so sídlom Partizánska 115/869,
911 01 Trenčín, IČO: 36295353, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hallstav, s.r.o., so sídlom
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786 predbežného
správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S 1673.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku
Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012535
Spisová značka: 3K/13/2014
spisová značka: 3K/13/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: EUROINVEST, s.r.o., so sídlom Partizánska 115/869, 911 01 Trenčín, IČO: 36295353
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 18.7.2014 o 09:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1 v
miestnosti č. dv. 62
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie v zmysle § 19 ods. 3 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 18.7.2014 o 09:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1 v
miestnosti č. dv. 62
Obchodný vestník 124/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.07.2014
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie v zmysle § 19 ods. 3 ZKR.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012536
Spisová značka: 30K/24/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v
likvidácii, Švermova 2320, 075 01 Trebišov, IČO: 31 651 721, začatého na návrh navrhovateľa: Slovenská republika Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90 Košice, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, odmenu
vo výške 796,66 eura.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, náhradu
preukázaných výdavkov vo výške 144,28 eura.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu vo výške 940,94 eura z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 20.08.2013 položka denníka D18 - 111/2013, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 20.6.2014
JUDr. Matúš Králik,
K012537
Spisová značka: 9K/32/2006
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Stanislav Šustrík, nar. 16.09.1960, bytom ul. Výstavby
190/1, 040 01 Košice - Západ o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi, JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice,
ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia sumu 1.200,- eur na uspokojenie záväzkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 20.6.2014
JUDr. Pavel Varga,
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Obchodný vestník 124/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2014

K012538
Spisová značka: 31K/77/2010
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Boháč, nar. 08.11.1980, trvale bytom
Pražská č. 9, 040 01 Košice, o návrhu navrhovateľa na povolenie oddĺženia, o odvolaní úpadcu - Peter Boháč proti
uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 31K/77/2010-326 zo dňa 30. 1. 2014 uverejňuje uznesenie Krajského súdu v
Košiciach, č.k. 3CoKR/4/2014-345 zo dňa 28. mája 2014
UZNESENIE
vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Boháč, nar. 08.11.1980, trvale bytom Pražská č. 9, 040 01
Košice, o návrhu navrhovateľa na povolenie oddĺženia, o odvolaní úpadcu - Peter Boháč proti uzneseniu Okresného
súdu Košice I č.k. 31K/77/2010-326 zo dňa 30. 1. 2014 jednomyseľne takto:
rozhodol
Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 28. mája 2014
JUDr. Jozef Vanca, predseda senátu
Okresný súd Košice I dňa 25.6.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K012539
Spisová značka: 26K/28/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Maroš Tudja, s miestom podnikania Okružná 1297/54, Michalovce, IČO: 34 561 251
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až naVydáva
osemMinisterstvo
rokov. 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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Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia
alebo inej
súdnej písomnosti v Obchodnom
Rovnako písomnosti, ktoréDeň
sa podľa
tohto
zákona
Obchodný vestník
124/2014
Konkurzy vestníku.
a reštrukturalizácie
vydania:
01.07.2014
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 23.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012540
Spisová značka: 26K/28/2014

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/28/2014
vo veci
navrhovateľa : SR- Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: Maroš Tudja
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 26.8.2014 o 11,45 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1.
Súd pokladá za potrebné Vás v 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 (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ 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 na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). 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.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
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. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Okresný súd Vydáva
KošiceMinisterstvo
I a o zmenespravodlivosti
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V Košiciach, dňa 23. júna 2014
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Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
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.
Skutočnosti
neskôr sú
odvolacím dôvodom len za podmienok
uvedených
v§
Obchodný
vestník
124/2014a dôkazy uplatnené
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
01.07.2014
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 23. júna 2014

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 28/2014
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
a ním označených
veriteľov 1/ SR - Daňový úrad Košice
2/ Sociálna poisťovňa Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 26.8.2014 o 11,45 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Maroš Tudja,
bytom Okružná 1297/54, Michalovce, IČO: 34561251
a to
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 041 90 Košice,
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa Bratislava - ústredie, Ul. 29. augusta 8, 811 08 Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť 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 navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť 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.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 23. júna 2014

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.07.2014

Okresný súd Košice I dňa 23.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012541
Spisová značka: 31K/42/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LOVO, s.r.o., so sídlom Radlinského č. 28,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 957 743 o návrhu správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom
kancelárie Klokočov č. 45, 072 36 Klokočov na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: LOVO, s.r.o., so sídlom Radlinského č. 28, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 35 957 743, pre nedostatok majetku.
P r i z n á v a správcovi podstaty : Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom kancelárie Klokočov č. 45, 072 36 Klokočov
náhradu výdavkov správcu podstaty vo výške 348,61 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 24.6.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K012542
Spisová značka: 26K/51/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: GLOBAL SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Mäsiarska 46, 040 01 Košice, IČO: 17 146 887 o prevedení
nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040
01 Košice, zn. správcu: S1185, nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 16.09.2013 pod položkou denníka D18 - 123/2013 na adresu správcu: JUDr.
Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník

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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K012543
Spisová značka: 31K/39/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : DREVSPOL, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Mních, Rakovnica 049 31, IČO: 36 195 855, o návrhu správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi,
so sídlom kancelárie Hlavná č. 25, Košice 040 01, zn. správcu: S1204 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: DREVSPOL, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom
Mních, Rakovnica 049 31, IČO: 36 195 855, pre nedostatok majetku.
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1204, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 €.
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná č. 25, Košice 040 01, zn.
správcu: S1204 náhradu výdavkov správcu podstaty vo výške 15,90 €.
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1204, nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,88 €.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,88 €
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D11 - 82/12 správcovi podstaty, Ing. Dagmar Prividi, so
sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1204, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.6.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K012544
Spisová značka: 26K/27/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Casimex s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čingovská 8, 040
12 Košice, IČO: 36 206 105, v zastúpení: Peter Hlebaško, likvidátor, so sídlom Titogradská 7, 040 23 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie
Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1360.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
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U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
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správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 23.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012545
Spisová značka: 26K/56/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu: COMMODORE
ACCOUNTING s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 31 698 654 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S996.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012546
Spisová značka: 31K/26/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PB progressist s.r.o., so sídlom Thurzova 6, Košice 040 01, IČO:
36 837 636, proti dlžníkovi: KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., so sídlom Pri prachárni 11, Košice 040 11, IČO: 43
878 296 o návrhu veriteľa: Alžbetina s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 44 401 001, na pristúpenie
do konkurzného konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e veriteľovi: Alžbetina s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 44 401 001
pristúpiť do konkurzného konania začatého voči dlžníkovi: KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., so sídlom Pri prachárni
11, Košice 040 11, IČO: 43 878 296 na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.6.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K012547
Spisová značka: 26K/63/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: BO - FOOD, s.r.o., so sídlom 072 44 Blatné Remety 30, IČO: 36 597 511 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Žriedlová 10, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1424, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Žriedlová 10, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1424, náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 24.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšš súdny úradník
K012548
Spisová značka: 31K/3/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Martin Trubíni, narodený 05.01.1976, bytom Kollárova 1860/15A, 952
01 Vráble, o zrušenom konkurze na majetok dlžníka: Martin Trubíni, narodený 05.01.1976, bytom Kollárova
1860/15A, 952 01 Vráble, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Martin Trubíni TRUMA TRANS, s miestom podnikania Sídl. Lúky 1111/10, 952 01 Vráble, IČO: 40 494 241, ktorého správcom je: JUDr.
Róbert Hipp, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto

rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Róberta Hippa, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, z funkcie správcu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205
ods. 1 O.s.p. ).
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 odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 24.6.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K012549
Spisová značka: 2K/31/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PhMr. Mária Marta Matějková, nar. 31.07.1948, bytom 094
01 Tovarné 56, podnikajúceho pod obchodným menom PhMr. Mária - Marta MATĚJKOVÁ - Lekáreň AESCULAP, s
miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 984 568, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka PhMr. Mária Marta Matějková, nar. 31.07.1948, bytom 094 01
Tovarné 56, podnikajúceho pod obchodným menom PhMr. Mária - Marta MATĚJKOVÁ - Lekáreň AESCULAP, s
miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 984 568.
Ustanovuje správcu JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/31/2014. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). 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, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
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. 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
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a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
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neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť 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 (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 24.6.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012550
Spisová značka: 2K/18/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Darina Rusnáková, nar. 04.05.1969, bytom Šandalská 11,
091 01 Stropkov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Darina Rusnáková, nar. 04.05.1969, bytom Šandalská 11, 091
01 Stropkov.
Ustanovuje správcu JUDr. Mareka Gulu, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/18/2014 Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). 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, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
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. 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. K prihláške nepeňažnej
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a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť 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 (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 23.6.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012551
Spisová značka: 3K/51/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Karola Malého, nar.
11.08.1982, bytom Letná 1079/28, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
Odvoláva správcu JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.6.2014
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K012552
Spisová značka: 3K/10/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Igora Barnu v konkurze, nar.
12.07.1966, bytom Ruská Poruba 7, 094 08 Ruská Poruba, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so
sídlom kancelárie Tolstého 7, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
Odvoláva správcu JUDr. Ing. Renátu Vorobeľovú, so sídlom kancelárie Tolstého 7, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.6.2014
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa

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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K012553
Spisová značka: 3CoKR/8/2014
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Friga - RODE, nar. 30.4.1979, miesto
podnikania: 080 01 Prešov, Pod Táborom 2779/10, IČO: 40 839 079 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, o odvolaní dlžníka Róbert Friga - RODE, nar. 30.4.1979, miesto podnikania: 080 01 Prešov, Pod Táborom
2779/10, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 1K/61/2013-43 zo dňa 24.2.2014 takto
rozhodol
Odvolanie navrhovateľa - dlžníka o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Košiciach dňa 26.5.2014
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K012554
Spisová značka: 1K/37/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Renáta Sabolová, trvale
bytom 085 01 Richvald č. 200, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Laborecká 80, 066 01
Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Laborecká 80, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu
vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012555
Spisová značka: 3K/41/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu MRC s.r.o. v konkurze, so
sídlom Železničná 324, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO: 36 512 966, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 765 364, o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné) voči
úpadcovi MRC s.r.o. v konkurze, so sídlom Železničná 324, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO: 36 512 966,
správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 765
364, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 17 až 27 v časti sumy 24.863,21 eur
na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 25.6.2014
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K012556
Spisová značka: 1K/62/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Štefanides, nar.
30.08.1960, trvale bytom Levočská 212/6, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom
kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát úpadcu do 15.07.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 24.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012557
Spisová značka: 1K/31/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, trvale bytom Tolstého
3236/11, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, trvale bytom Tolstého 3236/11, 058 01
Poprad,
ustanovuje správcu Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 1K/31/2014. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa ustanovenia § 29 ZKR prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. 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. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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. Podľa
§ 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí
byť pripojený
hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada.
Obchodný
vestníkznalecký
124/2014posudok určujúci Konkurzy
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Deň vydania:
01.07.2014
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. Podľa § 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní od jeho doručenia cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Prešov.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá
a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 23.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012558
Spisová značka: 3R/7/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu FASHION WOOD s.r.o. v
konkurze, so sídlom Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 850 764, správcom ktorého je JUDr.
Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Vranov nad Topľou) voči úpadcovi
FASHION WOOD s.r.o. v konkurze, so sídlom Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 850 764,
správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 13 až 65 v časti sumy 80.527,43 eur na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2014
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K012559
Spisová značka: 3K/11/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROSLUŽBY, spol. s r.o. Giraltovce
v konkurze, so sídlom kpt. Nálepku 121, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 454 532, správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý,
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROSLUŽBY, spol. s r.o. Giraltovce
v konkurze, so sídlom kpt. Nálepku 121, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 454 532, správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý,
so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením č. k. 3K121/2012-98 zo dňa 16.05.2014 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
(Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi AGROSLUŽBY, spol. s r.o. Giraltovce v konkurze, so sídlom kpt. Nálepku 121,
087 01 Giraltovce, IČO: 36 454 532, správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651,
093 01 Vranov nad Topľou, vedenými v konečnom zozname pohľadávok u správcu pod por. č. 4 v časti sumy
52.917,54 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2014.
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2014
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K012560
Spisová značka: 23K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 45 869 464, právne zastúpený: verita, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anna Fraňová, nar. 09.01.1958, bytom Jesenského 3000/56, 926 01 Sereď,
takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Anna Fraňová, nar. 09.01.1958, bytom Jesenského
3000/56, 926 01 Sereď.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.6.2014
Mgr. Linda Žalmanová, vyšší súdny úradník
K012561
Spisová značka: 23K/15/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anita Csibová, nar. 19.03.1981, Leninova 58/90, 925 22
Veľké Úľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
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 Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anita Csibová, nar. 19.03.1981, Leninova 58/90, 925 22
Veľké Úľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Anita Csibová, nar. 19.03.1981, Leninova 58/90, 925 22 Veľké
Úľany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
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).
5.
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).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
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).
10.
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
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podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
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).
11.
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).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
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Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.6.2014
Mgr. Linda Žalmanová, vyšší súdny úradník
K012562
Spisová značka: 25K/12/2014
Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/12/2014

Trnava
Mgr. Spálová 25.6.2014

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/12/2014
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/12/2014 navrhovateľa - veriteľa: LICITOR factoring, s. r. o.,
Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 435 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Daniel,
nar. 26. 08. 1975, Dr. Clementisa 1038/67, 909 01 Skalica, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 :
Veriteľ č. 2 :
Veriteľ č. 3 :
Veriteľ č. 4 :

LICITOR factoring, s. r. o, Žilina
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., generálne riaditeľstvo, Bratislava
Mesto Skalica
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň

11. 07. 2014 o 09.00 hod. , č. d. 136, prízemie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
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.

JUD
r. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2014
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 TRNAVA dňa 25.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K012563
Spisová značka: 25K/15/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vehicli, s.r.o., Kalinčiakova 3, 921 01 Piešťany, IČO: 36
783 609, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 20135/T, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Vehicli, s.r.o., Kalinčiakova 3, 921 01 Piešťany, IČO: 36 783 609,
predbežného správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Vajslova 11, 917 01 Trnava.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012564
Spisová značka: 25K/41/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Výzbrojňa požiarnej ochrany dobrovoľná požiarna ochrana, a.s., IČO: 36 255 530, Pri Kalvárii 8, 917 01 Trnava, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10274/T, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Alexandra Floriša, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, z funkcie správcu
úpadcu: Výzbrojňa požiarnej ochrany - dobrovoľná požiarna ochrana, a.s., IČO: 36 255 530, Pri Kalvárii 8, 917 01
Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012565
Spisová značka: 25K/1/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., IČO: 36 745 804,
Štetinova 4, 811 06 Bratislava, právne zastúpený: BIZOŇ&PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária,
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŠteVag, s.r.o.,
IČO: 35 921 838, M. R. Štefánika 2159, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd.: Sro, vložka č. 24441/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka : ŠteVag, s.r.o., IČO: 35 921 838, M. R. Štefánika 2159,
926 01 Sereď.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: SKP, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, IČO: 44 915 691.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
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).
5.
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).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
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doplnení niektorých
zákonov na
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno

referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou,
v
prihláške
uvedie vyhlásenie, či o Konkurzy
pohľadávkea účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
Obchodný vestník 124/2014
reštrukturalizácie
Deň prípadne
vydania: dôvody,
01.07.2014
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo
poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený
a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012566
Spisová značka: 25K/40/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ML Team, s. r. o.,
Záhradnícka 130/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 253 227, správcom ktorého je Mgr. Ladislavov Zselinszky, so
sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a konateľa úpadcu Radoslava Gašpara, ul. J. Cikkera 9, 962 31 Sliač, aby v lehote 7 dní od
doručenia tejto výzvy správcovi Mgr. Ladislavovi Zselinszkému, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, poskytol ním požadovanú súčinnosť najmä aby poskytol:
1/ zoznam majetku úpadcu, ktorý musí mať náležitosti, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred prvý list zoznamu
majetku treba vložiť vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov v ňom uvedených, ktorého vzor a vysvetlivky k
zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z..
2/ zoznam záväzkov úpadcu, ktorý musí mať náležitosti, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred prvý list zoznamu
záväzkov treba vložiť vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov v ňom uvedených, ktorého vzor a vysvetlivky k
zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.. Súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov
tvorí zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia majetku a zoznamu záväzkov
neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv. Pred prvý list prehľadu treba vložiť vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti
údajov v ňom uvedených, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z.. Príslušné formuláre sú zverejnené na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy (
<http://portal.justice.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx>).
3. zoznam spriaznených osôb úpadcu, pojem spriaznená osoba je vymedzený v § 9 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam majetku, zoznam
záväzkov a zoznam spriaznených osôb musíte podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky údaje sú pravdivé a
úplné, podpis musí byť úradne osvedčený.
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

4. poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená
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3. zoznam spriaznených osôb úpadcu, pojem spriaznená osoba je vymedzený v § 9 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam majetku, zoznam
záväzkov a zoznam spriaznených osôb musíte podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky údaje sú pravdivé a
úplné, podpis musí byť úradne osvedčený.
4. poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená
neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
5. správu audítora, ak individuálna účtovná závierka bola predmetom overovania audítorom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012567
Spisová značka: 4K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so
sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571, správcom ktorého je: JUDr. Lenka
Maďarová, so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 25.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012568
Spisová značka: 4K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina, so
sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Janka Dundeková, nar.
15.12.1963, bytom Nová Hrboltová 24, Rybárpole, Ružomberok, do 28.2.2011 podnikajúca pod obchodným menom
Janka Dundeková D + D, s miestom podnikania Nová Hrboltová 6138/24, 034 05 Ružomberok, takto

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 Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina, so
sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Janka Dundeková, nar.
15.12.1963,
bytom Nová
Hrboltová 24, Rybárpole,
Ružomberok,
do 28.2.2011 podnikajúca pod
menom
Obchodný vestník
124/2014
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňobchodným
vydania: 01.07.2014
Janka Dundeková D + D, s miestom podnikania Nová Hrboltová 6138/24, 034 05 Ružomberok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Janka Dundeková, nar. 15.12.1963, bytom Nová Hrboltová 24, Rybárpole,
Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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.
Okresný súd Žilina dňa 25.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012569
Spisová značka: 1K/29/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: THERMO OKNA, s.r.o., 013 05
Kubíková 35, IČO: 36 720 330, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, so sídlom kancelárie: P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076
760, na vstup do konania, takto

rozhodol
P o v o ľ u j e obchodnej spoločnosti RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760, vstup do
konkurzného konania namiesto veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, a
to v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 175.143,71 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 15/S 1.
Veriteľovi Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zanikne zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 23.6.2014
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K012570
Spisová značka: 3K/5/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Heľo, s miestom podnikania Dolný Vadičov 1, 023 45
Dolný Vadičov, IČO: 37 621 874, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Briestenský, nar.
24.1.1966, bytom Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania:
Dolný Vadičov, IČO: 37 621 874, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Briestenský, nar.
24.1.1966, bytom Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Briestenský, nar. 24.1.1966, bytom Pšurnovická 1283/78, 014 01
Bytča.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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.
Okresný súd Žilina dňa 24.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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

Deň vydania: 01.07.2014

K012522
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 8K/160/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zdravotnícka 593/2, 930 05 Gabčíkovo, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 476
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 8K/160/1998-2387
IČS: 1098899247

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: GAZDA GABČÍKOVO, s r.o., Zdravotnícka 593/2,
930 05 Gabčíkovo, IČO: 31 449 476, s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Brigitou Miklasovou,
advokátkou, so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol:

Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o., Zdravotnícka 593/2,
930 05 Gabčíkovo, IČO: 31 449 476, po splnení rozvrhového uznesenia.

Súd zbavuje JUDr. Brigitu Miklasovú, advokátku, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1
ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 25.06.2014

JUDr. Boris Tóth
sudca

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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K012523
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/29/1993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bardejovské strojárne a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Priemyselná 3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 494 020
Súd zverejňuje uznesenie o odvolaní správcu:

1K/29/1993-1033

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Bardejovské strojárne a.s., so sídlom v Bardejove,
Priemyselná 3, IČO: 00 494 020, takto
rozhodol:

U s t a n o v u je do funkcie správcu konkurznej podstaty: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, kancelária: Sabinovská 95, Prešov.

Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Jaroščáka st., Radničné námestie 33,
Bardejov zaniká dňom 23.6.2014.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde
v Košiciach.

V Košiciach dňa 23. júna 2014

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012524
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 9K/201/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠM EFEKT, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rázusova 8, 920 01 Hlohovec, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 420 834
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

č.k. 9K/201/2001
IČS: 1001897751

UPOVEDOMENIE

úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ŠM EFEKT, spol. s r.o., Rázusova 8, 920 01 Hlohovec,
IČO: 31 420 834, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty: JUDr. Ján
Benčura, so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, predložil súdu dňa 31.03.2014 konečnú správu
o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu.

Súd zverejní konečnú správu pod č.k. 9K/201/2001-402 vyvesením na úradnej tabuli Krajského súdu
v Bratislave v deň zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom vestníku.

Pre väčší rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie v stránkové hodiny počas pracovného
týždňa denne na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, Justičný palác, kancelária č. dv. 146, 1.
poschodie.

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:
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe podať námietky na podpísaný súd do 15 dní odo dňa,
kedy bola vyvesená na úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.

V Bratislave, dňa 25.06.2014

JUDr. Boris Tóth
sudca

K012525
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/225/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL INVEST TATRY, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Moyzesova 2808/12, 058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 673 279
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Č. k.: 2K/225/1997 – 241

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: REAL INVEST TATRY, spol. s r.o., so sídlom v Poprade, Moyzesova č.
2808/12, IČO: 31 673 279 predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 9. júla 2014.

P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní odo dňa, kedy bola
konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a
doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne
dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté
(§ 44 ods. 1 O.s.p.).

V Košiciach dňa 25.6.2014
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K012526
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 7K/52/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reštaurácie, štátny podnik Rožňava v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 187 526
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Č. k.: 7K/52/2004 – 239

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: Reštaurácie, štátny podnik Rožňava v likvidácii, Šafárikova č. 17, Rožňava,
IČO: 00 187 526 predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 9. júla 2014.

P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní odo dňa, kedy bola
konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,
podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a
doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne
dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 44 ods. 1 O.s.p.).

V Košiciach dňa 25.6.2014

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K012527
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K 142/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 647 120
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 7K 142/2001 - 875
IČS: 1001899493
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze, Mnešická 11, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 647 120 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Alojzom
Žitníkom, advokátom, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol :
Súd z r u š u j e vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze, Mnešická
11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 647 120, podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) ZKV.
Súd z b a v u j e JUDr. Alojza Žitníka, advokáta, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, funkcie
správcu konkurznej podstaty.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí
(§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v
nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 27.06.2014
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JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca
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