Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

K024757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1. 1. 1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2013 S609
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Farkaš, nar. 1. 1. 1958, bytom 974 01 Banská Bystrica, Wolkerova
2, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný zoznam výťažku zo všeobecnej a
oddelenej podstaty.
Správkyňa týmto zároveň oznamuje, že zostavila zoznam pohľadávok proti podstatám, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej resp. z oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v
kancelárii správkyne na adrese: Námestie SNP 74/28, Zvolen, počas stránkových hodín v dňoch pondelok - piatok v
čase od 8,00 do 12,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať na vyššie
uvedenej adrese, respektíve na čísle telefónu 0903528361 a 0904384891. V zmysle § 96 ods. 3 ZKR 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 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.
JUDr. Marta Todeková, správkyňa konkurznej podstaty

K024758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MäsKo, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 49, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 361 374
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka MäsKo, a.s., IČO: 31 361 374, so sídlom: Košická 49, 820
06 Bratislava týmto ako ustanovený správca v zmysle ustanovenia § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamujem, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ulici Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, a to v
pracovné dni od 09.00 hod. do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné oznámiť
vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail: miroslav@nunuk.sk) alebo telefonicky na čísle
02/62240004.
JUDr. Miroslav Ňuňuk, správca

K024759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Voleková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Latorická 5124/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
3K/46/2014 S1515
3K/46/2014
Iné zverejnenie

Konkurzný správca úpadcu Darina Voleková v konkurze, nar.: 24.05.1960, trvale bytom Latorická 5124/10, 821 07
Bratislava, oznamuje, že číslo účtu, na ktoré je možné skladať kauciu podľa § 32 ods.7 písm.b/ ZKR, je 292 386
8392/1100 vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s., IBAN: SK2211000000002923868392

K024760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lýdia Könözsyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 28/88, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 7. 1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2011 S609
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Lýdia Könözsyová, nar. 26. 7. 1976, bytom Cukrovarská 28/88, Rimavská Sobota
/konkurz vyhlásený Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. 2K 29/2011 zo dňa23. 10. 2012
zastúpená: JUDr. Marta Todeková, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S609 kontakt: 0903528361

K č. j. 2K/29/2011
Rozvrh výťažku za 2. skúšobný rok

Okresný súd v Banskej Bystrici Rozhodnutím č. j. 2K 29/2011 zo dňa 23. 10. 2012, zverejneným v
Obchodnom Vestníku SR dňa 29. 10. 2012 povolil oddlženie dlžníčky v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky Mgr.
Lýdia Könözsyová, nar. 26. 7. 1976, bytom Cukrovarská 28/88, Rimavská Sobota.
V zmysle citovaného rozhodnutia súd uložil povinnosť dlžníčke poskytnúť správkyni na konci každého
skúšobného roka sumu 2.500,- € na uspokojenie svojich záväzkov, ktoré správkyňa rozdeľuje
nasledovne.

Suma získaná za 2. rok skúšobnej doby
súdny poplatok

2 500,00 €
5,00 €

Odmena správkyne

331,94 €

Na uspokojenie veriteľom zostáva

2 163,06 €

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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Koeficient uspokojenia

Prihl.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

0,08628694

Percentuálne
uspokojenie
11,73 %
3,83 %

Veriteľ

AT Computer, s. r. o. , Framborská 253, 010 01 Žilina, IČO: 31 611 559
CETELEM Slovensko, a. s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
8,96 %
IČO: 00 682 420
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 45,37 %
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s. , Einsteinova 25, 850 01 Bratislava, IČO: 35
1,87 %
942 436
Wustentor, stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO:
18,18 %
31 351 026
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
10,07 %
320 155
Spolu

Výťažok v 2.skúšobnom
roku
253,83 €
82,75 €
193,83 €
981,35 €
40,40 €
393,12 €
217,78 €
2 163,06 €

Poučenie: Správkyňa doručuje návrh výťažku, voči ktorému môžu dotknutí veritelia uplatniť opodstatnené námietky
v lehote 15 dní.

Vo Zvolene 15. 12. 2014

JUDr. Marta Todeková
správkyňa konkurznej podstaty

K024761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10104/T, ako správca úpadcu
HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, IČO: 36 271 225, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17050/T, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú
povinní zložiť na účet č. 2623750827/1100 vedený v Tatra banka, a.s.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

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

Deň vydania: 19.12.2014

K024762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZuziSan s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 063 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 31K/15/2014
Spisová značka súdneho spisu:
31 K/ 15/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu ZuziSan s.r.o. podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje zapísanie pohľadávky veriteľa PROTETIKA
a.s. so sídlom Bojnická 10, Bratislava, IČO:31 322 859 do zoznamu pohľadávok úpadcu dňa 12.12.2014. Veriteľ
doručil dňa 12.12.2014 do kancelárie sprácu prihlášku nezabezpečnej pohľadávky voči úpadcovi vo výške 138,55 €
a 11,66€ spolu vo výške 150,21€ z titulu neuhradených dvoch faktúr za dodaný tovar. Pohľadávka vznikla
neuhradením faktúr za objednaný a dodaný tovar. Pohľadávka pozostáva z istiny.
V Košiciach dň a16.12.2014
JUDr. Jana Závodská, správca

K024763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Budayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 24, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2014 S 296
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/39/2014-162 zo dňa 5.12.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 11.12.2014, súd vyhlásil konkurz na majetok – Gabriela Budayová, nar. 5.10.1967, trv. bytom
Kpt.Nálepku 24, 956 11 Ludanice, s miestom podnikania 22401 Fischamend, Olbrichstrasse 4a/2/9, Rakúska
republika. Správca úpadcu: Gabriela Budayová, nar. 5.10.1967, trv. bytom Kpt.Nálepku 24, 956 11 Ludanice,
s miestom podnikania 22401 Fischamend, Olbrichstrasse 4a/2/9, Rakúska republika, JUDr. Richard Schwarz, so
sídlom kancelárie: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 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 možné nahliadať do správcovského
spisu sp. zn.: 32K/39/2014 S 296 v kancelárii správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch.
počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo mailom na adrese: judr.schwarz@gmail.com.
Nové Zámky 15.12.2014
JUDr. Richard Schwarz, správca

K024764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Budayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 24, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
32K/39/2014 S 296
32K/39/2014
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/39/2014-162 zo dňa 5.12.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 11.12.2014, som bol ustanovený za správcu úpadcu: Gabriela Budayová, nar. 5.10.1967, trv. bytom
Kpt.Nálepku 24, 956 11 Ludanice, s miestom podnikania 22401 Fischamend, Olbrichstrasse 4a/2/9, Rakúska
republika. V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamujem, že číslo
bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – IBAN: SK9231000000003400249618,
BIC: LUBASKBX. 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.
Nové Zámky 15.12.2014
JUDr. Richard Schwarz, správca

K024765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSinvest s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 818 062
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29R/2/2012 S 1459
Spisová značka súdneho spisu:
29R/2/2012
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Výmaz poznámky o spornom zápise
Všeobecná podstata

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 95 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Parcelné číslo: 217/54
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.428,20 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 124 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 217/57
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.169,44 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 55 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 343/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.405,80 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

K024766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSinvest s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 818 062
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29R/2/2012 S 1459
Spisová značka súdneho spisu:
29R/2/2012
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Výmaz poznámky o spornom zápise
Oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 28

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 2788 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Parcelné číslo: 217/43
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 71.261,28 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 533 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 217/44
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13.623,48 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 75 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 217/45
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.917,00 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 118 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 217/46
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.016,08 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 4518 m2
Obec: Trenčín

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 217/47
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 115.480,08 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 243 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 248/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6.211,08 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 178 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 248/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.549,68 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 30 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 325
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 766,80 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
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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Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 928 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 333/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 23.719,68 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 500 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 333/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12.780,00 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 17 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 333/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 434,52 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 15 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 333/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 383,40 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1555 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 334
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 39.745,80 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 38 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 335
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 971,28 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 36 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 336
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 920,16 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1748 m2

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 337
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 44.678,88 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 54 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 338
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.380,24 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

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 vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 75 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3192
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 343/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.917,00 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1161 m2
Obec: Trenčín
Štát: SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia: Zlatovce
Číslo LV: 3293
Súpisné číslo:
Parcelné číslo: 342
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 29.675,16 Eur
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 16.12.2014
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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Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: právoplatný rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 36Cbi/10/2014
zo dňa 08.10.2014, ktorým bola žaloba osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, zamietnutá.

K024767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Jagerský
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1741
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Marek Rovenský, nar.:
13.05.1982, r.č.: XXXXXX/XXXX, bytom Slovenský Grob, Hlavná 12/23, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 2K/53/2014-53, zo dňa 03.12.2014 bol
vyhlásený
konkurz
na
majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Marek Rovenský, nar.: 13.05.1982, r.č.: XXXXXX/XXXX, Slovenský Grob, Hlavná 12/23, Slovenská republika
(hereinafter only “the Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
2K/53/2014-53 dated 3rd of December 2014 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.12.2014.
Dňom
10.12.2014
bol
vyhlásený
konkurz
na
majetok
úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 9th of December 2014. Bankruptcy was declared on
10th
of
December
2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“
)
applies:
1. 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). The
bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - Ing. Jozef Jagerský, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovenská republika (§ 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - Ing. Jozef Jagerský, Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, Slovak Republic, 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 - District
Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

18

Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

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 pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). If
the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
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).
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). 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).
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). Also the
future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the
condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec.
6
BRA).
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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim
towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which
his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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). 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).
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). The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature
(§
29
sec.
1
BRA).
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). For each assured
claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment
of
the
security
right
(§
29
sec.
2
BRA).
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). In the application of conditional
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vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment
of
the
claim
depends
(§
29
sec.
3
BRA).
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). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment
(§
29
sec.
4
BRA).
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). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank
of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
with
professional
care
(§
29
sec.
5
BRA).
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). 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into
consideration
(§
29
sec.
7
BRA).
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). 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).
18. 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 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).
19. 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).
20. 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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection
of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater
and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6
BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be
excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission,
which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be
submitted
to
the
court
(§
15a
sec.
3
Civil
process
order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
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

20

Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
V
Bratislave
dňa
16.12.2014/
In
Bratislava,
on
16-th
of
December
2014
Ing. Jozef Jagerský, správca / Ing. Jozef Jagerský, trustee of the bankrupt

K024768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Štroffek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 13, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 17/2014 S1201
Spisová značka súdneho spisu:
1K 17/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

uskutočneného dňa 11.12.2014 o 09.30 hod. v kancelárii správcu: J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR. Zvolávateľ
zasadnutia veriteľského výboru: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
Prvý člen veriteľského výboru:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, SR, IČO: 30 807 484,
zastúpený Mgr. Anna Osláčová,
Druhý člen veriteľského výboru:
LICITOR factoring, s.r.o., Sládkovičova 6, Žilina 010 01, SR, IČO: 36 435 601, zastúpený Mgr. Monika Štefková,
Tretí člen veriteľského výboru:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava 850 05, SR, IČO: 35 937 874, zastúpený Mgr.
Jánom Novákom.
Program zasadnutia

:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľsakého výboru
3. Záver
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru podľa jednotlivých bodov programu:
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru:
Správca konkurznej podstaty úpadcu otvoril zasadnutie veriteľského výboru a oboznámil prítomných s programom
zasadnutia veriteľského výboru- voľba predsedu veriteľského výboru.
K bodu 2 – Voľba predsedu veriteľského výboru:
V súlade s ust. § 38 ZKR správca konkurznej podstaty úpadcu požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby
si zvolili predsedu veriteľského výboru. Po vzájomnej dohode bol prednesený návrh, aby sa predsedom
veriteľského výboru stal: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, SR,
IČO: 30 807 484.
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Návrh na voľbu predsedu veriteľského výboru:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, SR, IČO: 30 807 484.
Výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1:
Za predsedu veriteľského výboru bol v súlade s ustanovením § 38 ZKR členmi veriteľského výboru jednomyseľne
zvolený prítomný nezabezpečený veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63
Bratislava, SR, IČO: 30 807 484.
K bodu 3 - Záver
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 09.40 hod.
Vo Zvolene dňa 11.12.2014
Meno a priezvisko osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila: Mgr. Anna Osláčová.
Predseda veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63
Bratislava, SR, IČO: 30 807 484.

K024769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMARKET, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť II/200 II/200, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014/S1625
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vo veci konkurzu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 1K/20/2014 vyhláseného na majetok
úpadcu:

Obchodné meno: STAVMARKET, spol. s r.o.
IČO: 31 577 504
Sídlo: časť II/200 Turzovka

Začiatok zasadnutia:

10.12.2014 o 10:20 hod
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sídlo správcu Sládkovičova 13 Žilina
Zvolávateľ:
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca, so sídlom
správcovskej kancelárie: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, zápis v zozname správcov
vedený MS SR pod č. 1625 ( ďalej len „Správca“)
Zapisovateľ:
Loreta Chlapíková, asistentka Správcu na základe
splnomocnenia v súlade s ust. § 6 ods. 2 z. č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Zapisovateľ“)

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

1. JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca a zvolávateľ prvého zasadnutia veriteľského výboru
2. Členovia veriteľského výboru:

Daňový úrad Žilina (počet hlasov 3.796), Janka Kráľ 2, Žilina
Zástupca – Slovenská konsolidačná, a. s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
Počet hlasov: 1

FENSTER, s. r. o. (počet hlasov 4.161), Klimovské 596/2, 010 01 Žilina-Trnove, IČO: 46087206
Počet hlasov: 1

Drahomíra Psotová (počet hlasov 6.001), 023 31 Rudinská 74
Počet hlasov: 1

Sociálna poisťovňa (počet hlasov 4.686) so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
308 074 84
Zástupca – JUDr. Katarína Baginová, Soc. Poisťovňa – pobočka Žilina, A. Bernoláka
53, 010 01 Žilina
Počet hlasov: 1

Všeobecná zdravotná poisťovňa (počet hlasov 1.406),
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 359 378 74
Zástupca – JUDr. Katarína Belešová, MHP, právnik VŠZP, a. s. , Krajská pobočka
Žilina, Hviezdoslava 26, Žilina

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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Deň vydania: 19.12.2014

Počet hlasov: 1

Veriteľský výbor je:
uznášaniaschopný s poukazom na ust. § 38 ods. 2 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“).

OTVORENIE PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Správca privítal členov veriteľského výboru a zároveň konštatuje, že prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo
zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, teda tak aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia.
Správca informuje členov VV, že ďalšie zasadnutia VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca. Správca má
právo zúčastniť sa ďalších zasadnutí VV ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho
účasti. V prípade, že VV požiada správcu o jeho účasť na zasadnutí, správca je povinný zasadnutia sa zúčastniť.
Správca ďalej uvádza, že každý člen VV má jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa ich
hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

1. Voľba predsedu VV:
Správca na základe návrhu prítomného člena VV – Slovenská republika, Daňový úrad Žilina dal hlasovať
o navrhovanom členovi na post predsedu VV – Drahomíra Psotová
Správca predložil návrh na voľbu navrhnutého predsedu VV a dal o uvedenom návrhu hlasovať. Hlasovanie
prebehlo v súlade so ZKR, s týmto výsledkom:

ZA návrh: 5 hlasy
PROTI návrhu:0 hlasov
ZDRŽAL SA:0 hlas

ZÁVER:
Správca konštatuje, že veriteľ Drahomíra Psotová bol zvolený za predsedu veriteľského výboru

Uznesenie č. VV 01/2014
Predsedom veriteľského výboru je veriteľ Drahomíra Psotová

K uzneseniu č. VV01/2014 neboli vznesené žiadne námietky.

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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1. Rôzne, záver
Správca a predseda VV vyzvali prítomných veriteľov na predloženie akýchkoľvek stanovísk, čí prípadných otázok
alebo námietok.
Správca sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí VV a konštatoval, že zo strany prítomných členov VV
neboli vznesené žiadne námietky.
Zápisnica je vyhotovená v dvoch rovnopisoch; jeden bude súčasťou správcovského spisu a jeden je určený súdu
a bude súčasťou súdneho spisu.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 10:30 hod.

Správca:

JUDr. Ing. Martin Chlapík

Zapisovateľ:

Loreta Chlapíková

Predseda:

Drahomíra Psotová

K024770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLADER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 659
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/33/2014 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
32K/33/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FLADER, s.r.o. Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 34 130 659, č.k.: 32K/33/2014
Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: FLADER, s.r.o., Mostná
15, 949 01 Nitra, IČO: 34130659 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32K/33/2014,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: 949 01 Nitra, Farská č.33, v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle:
037-6541595, alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk.
JUDr. Kamil Beresecký,
komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K024771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 737 145
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 19.12.2014

Okružná 18, 058 01 Poprad
2R/1/2009 S1169
2R/1/2009
Iné zverejnenie

V. kolo ponukového konania
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 737 145 ponúka v V. kole ponukového konania na predaj
časť podniku úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne a to na základe
telefonickej dohody so správcom, tel. č.: 02/50202919, kontaktná osoba JUDr. Michal Ferjančík.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr do 14 dní od zverejnenia toho oznamu v Obchodnom vestníku (za prvý deň lehoty sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení oznamu v Obchodnom vestníku SR, v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu alebo nedeľu, za posledný deň lehoty sa považuje najbližšie nasledujúci pracovný deň), do 15.00 hod.
posledného dňa tejto lehoty.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho
poplatku vo výške 30,- EUR v sídle správcu. Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky
ponuky a ponukové konanie zrušiť.
V Poprade, dňa 16.12.2014
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K024772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 803 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2014 S1191
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu úpadcu AVS Slovakia, s.r.o., so sídlom Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, IČO: 35 803
410 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, týmto správca JUDr. Jozef Griščik oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 8K/31/2014 S1191 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava v pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na č.: 02 5441 0096, faxom na č. 02 5441 2916
alebo elektronickou poštou na adrese: office@ghlp.sk.
V Bratislave dňa 16.12.2014
JUDr. Jozef Griščik, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K024773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o. v konkurze, Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ,
IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do
zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovného
veriteľa:
VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO 31 356 648
Pohľadávka č. 21/V-1 prihlásená suma:

729,35 EUR

Pohľadávka č. 21/V-2 prihlásená suma:

7.403,52 EUR

Pohľadávka č. 21/V-3 prihlásená suma: 13.784,79 EUR
Pohľadávka č. 21/V-4 prihlásená suma: 18.331,47 EUR
Pohľadávka č. 21/V-5 prihlásená suma:

5.738,87 EUR

Pohľadávka č. 21/V-6 prihlásená suma:

4.161,24 EUR

Pohľadávka č. 21/V-7 prihlásená suma:

4.543,23 EUR

Pohľadávka č. 21/V-8 prihlásená suma: 16.373,00 EUR
Pohľadávka č. 21/V-9 prihlásená suma:

2.704,10 EUR

Pohľadávka č. 21/V-10 prihlásená suma:

2.077,58 EUR

Pohľadávka č. 21/V-11 prihlásená suma: 51.915,14 EUR
Pohľadávka č. 21/V-12 prihlásená suma: 48.769,57 EUR
Pohľadávka č. 21/V-13 prihlásená suma: 10.769,99 EUR

V Trenčíne 16.12.2014

Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K024774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZINCHEM, a.s.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 187 046
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2014 S733
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu: ZINCHEM, a.s., so sídlom Námestie Slobody 5, 071 01
Michalovce, IČO: 36 187 046 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Ing. Ján Rovňák, Orechová 55, 072 31 Vinné v celkovej
sume 5.628,55 Eur. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Košiciach dňa 16.12.2014
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K024775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXMONT ENGINEERING, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domkárska 13, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 357 873
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2013 S1499
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z VIII. zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu EXMONT ENGINEERING, spol. s r.o., so sídlom Domkárska 13, 821 05 Bratislava, IČO: 31 357 873,
ktoré sa konalo dňa 30. 10. 2014 v Bratislave

Sp. zn.: 2K/20/2013

Prítomní členovia veriteľského výboru:

·

GST STEEL Sp. z o.o., so sídlom Lubelska 3, 80 180 Gdansk, Poľsko, IČ DPH: PL 6150026524,
zastúpená: JUDr. Ivana Rišňovská, advokát, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO:
42 356 679 („Predseda VV“)
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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·

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436,
zastúpená: Mgr. Peter Katerinka

·

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5,
zastúpená: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Bod 1.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 14.00 hod. Predseda VV, ktorý uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru
bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov. Predseda konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci jeho členovia.

Prítomní členovia navrhli nasledovný program zasadnutia veriteľského výboru:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Oboznámenie sa so žiadosťou správcu o uloženie záväzného pokynu z dňa 13. 10. 2014
Uloženie záväzného pokynu správcovi
Záver

Na to bolo veriteľským výborom prijaté

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Oboznámenie sa so žiadosťami správcu o uloženie záväzného pokynu z dňa 13. 10. 2014
Uloženie záväzného pokynu správcovi
Záver

Výsledok hlasovania:
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

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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Bod 2.
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so žiadosťou správcu o uloženie záväzného
pokynu z dňa 13. 10. 2014. Z diskusie členov veriteľského výboru vyplynul záväzný pokyn uložený správcovi tak
ako je to uvedené v nasledujúcom bode zápisnice.

Bod 3.
Na základe záväzného pokynu z dňa 13. 10. 2014 doručenej Predsedovi VV zo strany správcu informoval Predseda
VV veriteľský výbor o rokovaniach, ktoré viedol správca s právnym zástupcom dlžníka Úpadcu teda s právnym
zástupcom spoločnosti Blohm + Voss Repair GmbH. Výsledkom rokovaní bolo, že dlžník súhlasil s uzavretím
dohody o mimosúdnom vyrovnaní, ktorým by došlo k ukončeniu sporu týkajúceho sa vzájomných pohľadávok
Úpadcu a dlžníka. V rámci mimosúdneho vyrovnania ponúkol dlžník sumu 25.000,- EUR.

V tejto súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení nižšie uvedeného záväzného pokynu správcovi.

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súpisových položiek
majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 248 – 249, 251 - 252, 336 – 338 v Súpise
všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení
neskorších zmien) formou uzavretia dohody o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Blohm + Voss
Repair GmbH (resp. s jej právnym nástupcom).
V zmysle mimosúdneho vyrovnania vyplatí spoločnosť Blohm + Voss Repair GmbH (resp. jej právny
nástupca) Úpadcovi vyrovnanie vo výške 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc Eur).
Výsledok hlasovania:
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Bod 4.
Predseda VV poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 15.00 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 30. 10. 2014
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_________________________________
GST STEEL Sp. z o.o.
predseda veriteľského výboru
zastúpená na základe plnomocenstva
JUDr. Ivana Rišňovská, advokát

K024776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S855
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Straka, správca úpadcu dlžníka STAVOTERM Michalovce, s.r.o., IČO: 31663834, sídlo: Močarianska
1, Michalovce 071 01 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vložka č. 2408/V,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č. k. 31K/52/2014, týmto zvoláva prvú schôdzu
veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „ZKR“), ktorá sa bude konať dňa 29.01.2015 (štvrtok) o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti Volt,
Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS KE s.r.o. , Južná trieda 2A, 043 23 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Štefan Straka, správca

K024777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Leščinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ružbachy 272, 065 02 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2014 S1365
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka Vladislav Leščinský, nar. 22. 1. 1968, bytom 065 02 Vyšné Ružbachy č. 272,
týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00
hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K024778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVA IP spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 2, 040 06 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 654 878
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2014 S1689
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Pokyn zabezpečeného veriteľa na speňaženie majetku tvoracieho oddelenú podstatu:
Predmetom speňaženia je majetok tvoriaci oddelenú podstatu veriteľa TAUBER s.r.o., zverejnený obchodom
vestníku č. 203/2014 zo dňa 23.10.2014 pod č. K 020382.
Záväzný pokyn:
Majetok v oddelenej podstate sa speňaží v 1. až 3. kole dražby, pričom vyvolávacia cena v prvom kole bude
zodpovedať 100% hodnote nehnuteľností určenej znaleckým posudkom, v prípade ak prvé kolo nebude úspešné,
každým ďalším kolom dražby sa vyvolávacia cena znižuje na 70% vyvolávacej ceny predchádzajúceho kola dražby.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.12.2014
TAUBER s.r.o.

K024779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J.X.C.-INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2009 S937
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vladimír Pavlov, správca úpadcu J.X.C. - INVEST, s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO
36 595 837, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiele Sro, vložke číslo 16857/V
zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov. Návrh
konečného rozvrhu výťažku bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 222/2014 dňa 20.11.2014, v určenej
lehote žiaden nezabezpečený veriteľ nepožiadal veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky
a návrh konečného rozvrhu výťažku bol schválený veriteľským výborom na jeho zasadnutí konanom dňa 8.12.2014.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov: 51 941,50 €.
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Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov: 18 246,60 €.
Celková suma výťažku určená pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 33 694,90 €
Prehľad pomerného rozdelenia výslednej sumy výťažku medzi nezabezpečených veriteľov:
Výťažok
Zistené
Koeficient
na uspokojenie Poznámka
pohľadávky v € uspokojenia
v€

p.
Označenie veriteľa
č.
1.

ANMIMA, s.r.o.,
IČO 44 359 594

11 182,70

0,053427427

597,46

2.

Badida Peter, Ing.
Prostějovská 16, Prešov

2 083,38

0,053427427

111,31

3.

Baláž Radoslav, JUDr.
IČO 35 542 004

2 528,04

0,053427427

135,07

4.

BOP - Slovakia s.r.o.
IČO 36 591 441

9 029,76

0,053427427

482,44

5.

Dacel, s.r.o.
IČO 36 593 435

20 678,34

0,053427427

1 104,79

6.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO 35 942 436

1 805,01

0,053427427

96,44

7.

Fedor Marek, PhDr.
Školská 3, Michalovce

2 083,38

0,053427427

111,31

45 164,07

0,053427427

2 413,00

K2 Business s.r.o.
8. (právny
nástupca
Fekete
s.r.o.)
IČO 46 583 912

STAVCENTRUM,

9.

Gerda Pavol
Školská 447/17, Markušovce

10.

HAGARD: HAL, a. s.
IČO 34 144 650

11.

HUDÁK ELEKTRO, s.r.o.
IČO 36 579 971

12.

Hudák Štefan
IČO 34 525 939

1 471,36

0,053427427

78,61

13.

Kľačanská Jana, Ing.
Gerlachovská 30, Košice

2 083,38

0,053427427

111,31

14.

KONE, s.r.o.
IČO 31 359 884

35 394,39

0,053427427

1 891,03

15.

LABUDA-ASI s.r.o.
IČO 36 603 970

234,50

0,053427427

12,53

12 309,29

0,053427427

657,65

8 738,45

0,053427427

466,87

737,18

0,053427427

39,39

2 083,38

0,053427427

111,31

1 135,11

0,053427427

60,65

145 485,36

0,053427427

7 772,91

LARRYON, s.r.o.
16. IČO 36 596 183
17.

LIGHT Spectrum, s.r.o.
IČO 35 837 900

18.

Longauer Dušan
Kolárska 2/15, Spišská Nová Ves

19.

Matusák Marián, Ing.
Ovručská 19, Košice

Mesto Spišská Nová Ves
20. IČO 00 329 614
21.

MIGI, spol. s r.o.
IČO 36 187 232

844,47
30 685,76
672,01

0,053427427
0,053427427
0,053427427

Postúpená na STAVCENTRUM
SPIŠ, s.r.o., IČO 36 658 677

45,12
1 639,46
35,90
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Podtatranská vodárenská prevádzková spol. , a.
s.
IČO 36 500 968

MEA Water Management SK
s.r.o. IČO
23. 36 561 436 (pred zmenou obchodného mena RONN
SK s.r.o.)
24.

RTVS, s.r.o.
IČO 36 857 432

25.

Schrack Technik, s.r.o.
IČO 31 610 919

Slovenská konsolidačná, a. s.
26. (právny nástupca – SP, DÚ, VšZP)
005

IČO 35 776
IČO

44 703

Deň vydania: 19.12.2014

582,63

0,053427427

31,13

7 452,67

0,053427427

398,18

41,76

0,053427427

2,23

4 801,63

0,053427427

256,54

70 521,49

0,053427427

3 767,78

30 544,22

0,053427427

1 631,90

3 461,50

0,053427427

184,94

71 996,82

0,053427427

3 846,60

5 672,04

0,053427427

303,04

39 216,93

0,053427427

2 095,26

27.

CASCH COLLECTORS SK, s. r.o.
015 (právny nástupca SLSP, a. s.)

28.

Slovenská republika – Krajský súd Bratislava
IČO 00 215 759

29.

Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
IČO 31 703 747

30.

TRINEX, spol. s r.o.
IČO 31 669 123

31.

TURČAN Jozef
IČO 41 690 770

32.

Východoslovenská energetika Holding, a. s.
IČO 36 211 222

2 124,16

0,053427427

113,49

33.

VSK MINERAL s.r.o.
IČO 36 706 311

3 508,19

0,053427427

187,43

34.

VÚB Leasing, a. s.
IČO 31 318 045

10 336,83

0,053427427

552,27

35.

Widos, s.r.o.
IČO 36 578 088

43 978,21

0,053427427

2 349,64

K024780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 823 384
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2013 S1678
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, ako správca
úpadcu FIT möbel SK, s.r.o., so sídlom Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 823 384,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20534/T, v konkurznej veci vedenej
na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/34/2013 oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné
pohľadávky nezabezpečených veriteľov prihlásené prihláškami doručenými po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka veriteľa Fima möbel, s.r.o., so sídlom Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 234
613, prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č. 1: pohľadávka v celkovej sume 1.958.320,96 EUR.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K024781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 283 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2014 S1243
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zapísaný pod značkou správcu: S1243
(ďalej len „Správca“) správca úpadcu, ktorým je obchodná spoločnosť ASPOL, spol. s r. o., so sídlom Bardejovská
9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, zapísaného v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39670/B
(ďalej len „Úpadca“), v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.02.2015 o 10.00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na adrese: Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom schôdze:
1)
Prezentácia,
2)
Otvorenie
schôdze
a
zistenie
uznášaniaschopnosti,
3)
Správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania,
4)
Voľba
veriteľského
výboru,
5) Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v prípade predloženia návrhu oprávneného veriteľa,
6) Rôzne a záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 9:45 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 10.00 hod.1) Právo
zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky, dlžník, resp. štatutárny orgán dlžníka je
povinný
sa
schôdze
veriteľov
zúčastniť,
2) Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis) a fyzické osoby - podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra (informatívny výpis), a
zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov
spolu
s
aktuálnym
výpisom
z
obchodného
registra.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutie schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia
veriteľov
mohla
byť
ukončená
o
10:00
hod.
4) S ohľadom na obmedzené kapacitné možnosti a s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší priebeh schôdze žiada
správca veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obmedzili počet fyzických osôb, ktoré sa za veriteľa prihlásenej
pohľadávky
majú
záujem
zúčastniť
schôdze,
na
nie
viac
ako
2
osoby.
V prípade zvolenia veriteľského výboru sa bude následne konať prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38
ods. 1 ZKR.

Správca
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K024782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hollý v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Váhom 204, 927 07 Dlhá nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/26/2013 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
36K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Hollý, nar.: 20.12.1971, bytom: 927 05 Dlhá
nad Váhom č. 204, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783,
so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava vo výške 3 835,63 eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 16.12.2014, JUDr. Peter Ondreička, správca

K024783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších noviel
popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu č. 4020965721/7500, IBAN: SK68 7500 0000 0040 2096 5721 bola pripísaná kaucia
350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
JUDr. Marián Pataj, správca

K024784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Švihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeladice 147 147, 951 03 Čeladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56/2130, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2014 S 1401
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2014
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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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Monika Švihelová, nar. 14.02.1975, bytom
951 03 Čeladice 147, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod
sp. zn. 32K/47/2014 S1401 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP 56, 934 01 Levice, a to každý pracovný
deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905948699 alebo prostredníctvom e-mailu na
levice@gbkr.sk . Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K024785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BO-FOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 30, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 597 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie ponukového konania
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Čajakova 1, 040 01 Košice, IČO: 10826271, správca konkurznej
podstaty úpadcu: BO – FOOD, s.r.o., so sídlom 072 44 Blatné Remety č. 30, IČO: 36 597 511, na majetok ktorého
bol uznesením Okresného súdu Košice I , č. k.: 26K/63/2013 – 64 zo dňa 14. apríla 2014 vyhlásený konkurz,
v súlade s pokynom veriteľského výboru udeleným podľa §82 ods. 2, písm. a) v spojení s § 84 ods. 1, ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) cit.
zákona ponukové konanie na výber záujemcu o kúpu hnuteľného majetku úpadcu mimo dražby zapísaného
v súpise konkurznej podstaty úpadcu pod súpisným číslom 4, zverejneného v OV č. 205/2014 dňa 27.10.2014, pod
číslom K020674.

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok úpadcu, ktorý je predmetom ponukového konania sa predáva nasledovne:
Záujemca doručí svoju ponuku na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné
ponukové konane – BO-FOOD, s.r.o. - Neotvárať" najneskôr do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku s tým, že na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Doručená ponuka
je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
Návrh kúpnej ceny a označenie predmetu kúpy, označenie záujemcu - u právnickej osoby: obchodné meno, IČO,
sídlo - u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a/alebo miesto podnikania, kontaktné údaje
(najmenej jedno tel. číslo, na ktorom je záujemca zastihnuteľný v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 a
e-mailovú adresu, na ktorú možno bez výhrady riadne doručovať písomnosti správcu). Záujemca pripojí k ponuke
kópiu občianskeho preukazu (pasu), výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra spôsobilý
na právne úkony nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu.
V lehote určenej na predkladanie ponúk je záujemca súčasne povinný zložiť na účet správcu vedený vo VÚB, a. s.,
č. ú.: 2975257358/0200, (VS: IČO alebo dátum narodenia záujemcu, správa pre adresáta: "Ponukové konane VP –
BO-FOOD“) preddavok na ponúkanú kúpnu cenu vo výške najmenej 50% ponúkanej kúpnej ceny a v ponuke uviesť
číslo účtu, na ktorý mu má byť záloha vrátená v prípade, že jeho ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná.
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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číslo účtu, na ktorý mu má byť záloha vrátená v prípade, že jeho ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny. Doklad o zaplatení preddavku na kúpnu
cenu vo výške navrhovanej kúpnej ceny musí byť súčasťou ponuky.
Ďalej musí ponuka obsahovať jednoznačné označenie predmetu kúpy s označením čísla konkrétnej súpisovej
zložky majetku a jej slovným označením, návrh kúpnej ceny a čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je vo vzťahu k
úpadcovi spriaznenou osobou a že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
Obhliadku majetku je nutné dohodnúť vopred telefonicky u správcu na tel. č. 0903 427 454.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do troch pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, o čom správca spíše zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk a vrátenie zálohy neúspešným záujemcom vykoná
správca do 3 pracovných dní od doručenia vyjadrenia veriteľského výboru k predloženým ponukám.
Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z
hľadiska výšky kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili
najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky.
Uzavretie kúpnej zmluvy: Víťaz ponukového konania v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia jeho
prvenstva v ponukovom konaní doplatí na účet správcu zostatok kúpnej ceny a uzavrie so správcom na jeho výzvu
kúpnu zmluvu s tým, že predmet kúpy kupuje tak ako stojí a leží. V rovnakej lehote po uzavretí kúpnej zmluvy
a zaplatení celej kúpnej ceny je víťaz ponukového konania povinný na vlastné náklady predmet kúpy prevziať. Ak
úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu,
alebo nedoplatí riadne zostatok kúpnej ceny alebo predmet kúpy v lehote určenej správcom riadne neprevezme,
má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny, vždy však
najmenej vo výške 100,- eur za každý začatý mesiac omeškania so splnením týchto povinností. Zaslanie záväznej
ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za bezvýhradný súhlas s dohodou o zmluvnej pokute podľa
predchádzajúcej vety.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Doručením listín v súvislosti s účasťou záujemcu v ponukovom konaní, obsahujúcich osobné údaje, dáva záujemca
správcovi podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou,
spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre poskytnutie údajov
tretej osobe vo veci ponukového konania za účelom výberu víťaznej ponuky.

V Košiciach, dňa 10.12.2014

K024786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bratka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 12, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 878 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2014S1183
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Peter Bratka, Tokajská 12, Nitra, IČO 40878953 oznamujem, že som do zoznamu
pohľadávok zapísala pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pohľadávky veriteľa
Union zdravotná poisťovňa , a.s.Bajkalská 29/A , Bratislava, ktoré boli doručené správcovi dňa 15.12.2014 a
zapísané do zozbnamu pohľadávok dňa 16.12.2014:
pod por.č. 167 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 168 pohľdávka vo výške 56,35 €
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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pod por.č. 169 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 170 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 171 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 172 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 173 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 174 pohľadávka vo výške 56,35 €
pod por.č. 175 pohľadávka vo výške 31,93 €

K024787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Švihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeladice 147 147, 951 03 Čeladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.19
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56/2130, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2014 S 1401
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Monika
Švihelová, nar. 14.02.1975, bytom 951 03 Čeladice 147, (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/47/2014 zo dňa 01.12.2014 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok Úpadcu a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Mgr. Ing. Zuzana Blaha, born 24.01.1970, residency at Petzvalova 33, 010 15 Žilina, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no:
32K/47/2014 dated as of December 01, 2014 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2014.

This resolution became valid and enforceable on 08th December 2014.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, 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 datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
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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pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application 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
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge 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 lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bratka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 12, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 878 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2014S1183
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Peter Bratka, Tokajská 12, Nitra, IČO 40878953 oznamujem, že som do zoznamu
pohľadávok pod por.č. 176 zapísala pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a
to pohľadávku veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava vo výške 1863,96 € €, ktorá bola doručená
správcovi dňa 15.12.2014 a zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 16.12.2014

K024789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BO-FOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 30, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 597 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie ponukového konania
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Čajakova 1, 040 01 Košice, IČO: 10826271, správca konkurznej
podstaty úpadcu: BO – FOOD, s.r.o., so sídlom 072 44 Blatné Remety č. 30, IČO: 36 597 511, na majetok ktorého
bol uznesením Okresného súdu Košice I , č. k.: 26K/63/2013 – 64 zo dňa 14. apríla 2014 vyhlásený konkurz,
v súlade s pokynom zabezpečeného veriteľa udeleným podľa §82 ods. 2, písm. b) Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s § 84 ods. 1, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) cit. zákona ponukové konanie
na výber záujemcu o kúpu hnuteľného majetku úpadcu mimo dražby zapísaného v súpise konkurznej podstaty
úpadcu pod súpisným číslom CS/2/1, zverejneného v OV č. 205/2014 dňa 27.10.2014, pod číslom K020654.

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok úpadcu, ktorý je predmetom ponukového konania sa predáva nasledovne:
Záujemca doručí svoju ponuku na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením "Ponukové
konanie oddelenej podstaty – BO-FOOD, s.r.o.,- Neotvárať" najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku s tým, že na neúplné ponuky a na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude
prihliadať. Doručená ponuka je záväzná.
Ponuka musí obsahovať: Označenie záujemcu - u právnickej osoby: obchodné meno, IČO, sídlo - u fyzickej osoby
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a/alebo miesto podnikania, kontaktné údaje (najmenej jedno tel. číslo,
na ktorom je záujemca zastihnuteľný v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 a e-mailovú adresu, na ktorú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na ktorom je záujemca zastihnuteľný v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 a e-mailovú adresu, na ktorú
možno bez výhrady riadne doručovať písomnosti správcu). Záujemca pripojí k ponuke kópiu občianskeho preukazu
(pasu), výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra spôsobilý na právne úkony nie starší
ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu.
Ďalej musí ponuka obsahovať jednoznačné označenie predmetu kúpy s označením čísla konkrétnej súpisovej
zložky majetku a jej slovným označením, návrh kúpnej ceny a čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je vo vzťahu k
úpadcovi spriaznenou osobou a že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
V lehote určenej na predkladanie ponúk je záujemca súčasne povinný zložiť na účet správcu vedený vo VÚB, a. s.,
č. ú.: 2975257358/0200, (VS: IČO alebo dátum narodenia záujemcu, správa pre adresáta: "Ponukové konane OP –
BO-FOOD“) peňažnú zábezpeku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške ponúkanej kúpnej ceny a v ponuke uviesť číslo
účtu, na ktorý mu má byť peňažná zábezpeka vrátená v prípade, že jeho ponuka nebude vyhodnotená ako
úspešná. Peňažná zábezpeka na ponúkanú kúpnu cenu bude v takomto prípade záujemcovi vrátená najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu vo výške
navrhovanej kúpnej ceny musí byť súčasťou ponuky.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do troch pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, o čom správca spíše zápisnicu.
Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z
hľadiska výšky kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili
najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky.
Uzavretie kúpnej zmluvy: Víťaz ponukového konania v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia jeho
prvenstva v ponukovom konaní uzavrie so správcom kúpnu zmluvu s tým, že predmet kúpy kupuje tak ako stojí a
leží. V rovnakej lehote je víťaz ponukového konania povinný na vlastné náklady celý predmet kúpy prevziať. Ak
úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu,
alebo predmet kúpy v lehote určenej správcom riadne neprevezme, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny, vždy však najmenej vo výške 100,- eur za každý začatý
mesiac omeškania so splnením týchto povinností. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa
považuje za bezvýhradný súhlas s dohodou o zmluvnej pokute podľa predchádzajúcej vety.
Obhliadku majetku je nutné dohodnúť vopred telefonicky u správcu na tel. č. 0903 427 454.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Doručením listín v súvislosti s účasťou záujemcu v ponukovom konaní, obsahujúcich osobné údaje, dáva záujemca
správcovi podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou,
spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre poskytnutie údajov
tretej osobe vo veci ponukového konania za účelom výberu víťaznej ponuky.

V Košiciach, dňa 10.12.2014

K024790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 1466/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie doplnenia súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

Správca JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Čajakova 1, 040 01 Košice v súlade s ustanovením § 76
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje
doplnenie všeobecnej podstaty o položky:

Súpisová zložka majetku por. č. 26: Pohľadávka na peňažné prostriedky zo mzdy 11/2014 - iná majetková
hodnota
Právny dôvod vzniku Pracovný pomer úpadcu za obdobie 11/2014
Súpisová hodnota: 544,53 eur
Platiteľ mzdy: MEGA TRUCKING SLOVAKIA, s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36581461

V Košiciach, dňa 16.12.2014

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K024791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Matys
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1479/13, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2014 S1582
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu (ďalej aj "Vyhlasovateľ") Rastislav Matys, nar.
22.07.1964, bytom Moyzesova 1479/13, Trenčín (ďalej len „úpadca“), v súlade s uloženým záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 3 (zverejneného v OV č. 167/2014 zo dňa 02.09.2014):
- pohľadávka – nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, dlžník: Slovenská republika Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, suma 76.783,- EUR, súpisová hodnota majetku: 76.783,- EUR, mena:
EUR, podiel: 1/1
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
38K/12/2014 – 2. kolo VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/12/2014 – 2. kolo VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o VPK v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia
a bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra), označenie
majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK, podpis záujemcu
alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Majetok sa v 2. kole speňažuje najmenej za 50 % jeho súpisovej hodnoty.
6. Jediným kritériom úspešnosti vo VPK bude výška ponúknutej kúpnej ceny. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb.
7. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
8. Víťazom VPK bude záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Víťaz musí v stanovenej lehote uzavrieť
s vyhlasovateľom VPK zmluvu o prevode pohľadávky a zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
9. Ak víťaz VPK v stanovenej lehote neuzavrie s vyhlasovateľom VPK zmluvu o prevode pohľadávky alebo
nezaplatí kúpnu cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
druhá v poradí. Vyhlasovateľa VKP takému účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu
nesplnenia povinnosti pôvodného víťaza. Týmto oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom
rozsahu do práv a povinností pôvodného víťaza VPK.
10. Vyhlasovateľ je povinný každému účastníkovi VPK oznámiť výsledok vyhodnotenia VPK tak, že na ním
uvedený emailový kontakt oznámi poradie umiestnenia jeho ponuky.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu zmluvy o prevode pohľadávky.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky (najmä neprimerane nízke).
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým podaním
na adrese bohuslavgelatka@hotmail.com.
V Považskej Bystrici, dňa 16.12.2014
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K024792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka IRO, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121 podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: Dulovo námestie č. 1, 821 08 Bratislava, Dátum konania: 11.12.2014, Začiatok konania:
11,50 hod.
Prítomní: JUDr. Juraj Puskailer, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice, Ing. Viktor Leščinský, finančný
manažér dlžník,
členovia veriteľského výboru:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
KNÍHVIAZAČSTVO s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
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PROGRAM: 1. Otvorenie, 2. Voľba predsedu veriteľského výboru, 3. Žiadosť o predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, 4. Rôzne, 5. Záver
AD 1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Juraj
Puskailer, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Správca dlžníka JUDr. Juraj Puskailer vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47251336,
Bratislava
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 6R/3/2014 Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods.
(5) ZKR za predsedu veriteľského výboru veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IČO: 47251336, Bratislava.
AD 3. V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal o predĺženie lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 30 dní
(do 04.02.2015), pričom svoju žiadosť odôvodnil vhodnosťou predĺženia z pohľadu prebiehajúcich obchodných
a ekonomických reštrukturalizačných opatrení ako aj vhodnosťou posunu tejto lehoty s ohľadom na blížiace sa
vianočné a novoročné sviatky. Následne veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o uvedenom návrhu:
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 02-VV- 6R/3/2014 Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143
ZKR lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 30 dní, t.j. do 04.02.2015.
AD 4. V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj
o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka, pričom členovia veriteľského výboru
výslovne súhlasili s komunikáciou medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom
e-mailovej pošty.Veriteľský výbor sa dohodol na komunikácii prostredníctvom týchto mailových kontaktov:
1. katarina.pacachova@unicreditgroup.sk
2. Jana.caprnkova@unicreditleasing.sk
3. jaros@ak-jaros.sk
AD 5. Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47251336, Bratislava, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť,
pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení 01-VV-6R/3/2014 a
02-VV-6R/3/2014 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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02-VV-6R/3/2014 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 11.12.2014
predseda veriteľského výboru, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO:
47251336, Bratislava, zastúpený: JUDr. Katarína Pacachová

K024793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34132121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
dlžníka: IRO, s.r.o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121.
Spisová značka súdneho spisu: 6R/3/2014
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1172
Dátum a čas konania: 11.12.2014 o 10,00 hod.
Miesto konania: Dulovo námestie č. 1, 821 08 Bratislava
Prítomní:
a.
b.
c.
d.

Predseda schôdze: JUDr. Juraj Puskailer, správca
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník OS Bratislava I
Ivo Půček, štatutárny orgán dlžníka
Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)

Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných
veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR
5. Záver
Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka
JUDr. Juraj Puskailer. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
veriteľov
v
Obchodnom
vestníku
č. 200/2014 dňa 20.10.2014. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je podľa
§ 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná, nakoľko sa jej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná, nakoľko sa jej
zúčastňujú
16
veritelia
oprávnení
hlasovať
s celkovým
počtom 1 625 425 hlasov. Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze
veriteľov v reštrukturalizácii. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze
veriteľov.
Bod 2. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti
Prednostne odovzdal správca slovo Ivovi Půčekovi, štatutárnemu orgánu dlžníka, ktorý v krátkosti vysvetlil dôvody,
pre ktoré sa dlžník ocitol v úpadku a vyjadril nádej, že s pomocou veriteľov bude reštrukturalizácia úspešná.
Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia
reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov
o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods.
1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.
Bod 3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 %
zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj zaradenie hlasovania o vyhlásení
konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na
prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok týkajúcich sa reštrukturalizácie.
Vystúpila zástupkyňa veriteľa AUTO MARKET, a.s. a prezentovala stanovisko, že navrhuje, aby správca vypočul
najskôr stanovisko veriteľa AUTO MARKET, a.s. a následne sa vrátil k hlasovaniu o návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Vzápätí uviedla, že spoločnosť IRO, s.r.o. mala so spoločnosťou AUTO MARKET, a.s. uzatvorenú partnerskú
zmluvu, na základe ktorej bola autorizovaným predajcom automobilov značiek RENAULT a DACIA. Nakoľko bola
táto partnerská zmluva ukončená výpoveďou účinnou ku dňu 02.09.2014 prípadne skončí najneskôr 31.12.2014
(uzavretá na dobu určitú), veriteľ nevidí reálny základ pre úspešné ukončenie reštrukturalizácie. Dlžník teda nie je
autorizovaným predajcom týchto značiek a veriteľ ani spoločnosť RENAULT Slovensko nemá záujem o ďalšiu
spoluprácu s dlžníkom. Reštrukturalizačný posudok je založený na predpoklade, že dlžník bude naďalej
autorizovaným predajcom týchto značiek. Z oprávnenia riaditeľa spoločnosti RENAULT Slovensko, veriteľ uvádza,
že ďalšia spolupráca s dlžníkom v rámci siete RENAULT nie je možná ani na základe výberových kritérií minimálne
najbližších 5 rokov, nakoľko dlžník porušil partnerskú zmluvu. Ďalej sa v posudku uvádza predpoklad spolupráce so
spoločnosťou TOYOTA, pričom na základe rozhovoru s riaditeľom zastúpenia TOYOTA na Slovensku, veriteľ
uvádza, že žiadne rokovania s dlžníkom v tomto zmysle neprebiehajú a TOYOTA nebude spolupracovať
s dlžníkom. Posudok ďalej predpokladá, že dlžník bude distribuovať značku ISUZU, pričom predaj tejto značky sa
pohybuje na Slovensku pohybuje okolo 48 ks mesačne, čo je veľmi málo na zachovanie podnikateľskej činnosti
dlžníka. Dlžník mal zlé výsledky už v rámci spolupráce v partnerskej spolupráci s RENAULT Slovakia a mal
najhoršie výsledky spomedzi partnerov. Partnerská zmluva dlžníka bola ukončená výpoveďou už v roku 2012, po
čom dlžník dostal opätovnú šancu, avšak opäť sa dostal do problémov. Veriteľ je z tohto dôvodu presvedčený, že aj
v zmysle reštrukturalizačného posudku nie je možné zachovanie podnikateľskej činnosti dlžníka a navrhuje
veriteľom, aby navrhli hlasovanie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka.
Následne správca opätovne dopytoval veriteľov, či niektorý z nich podá návrh na vyhlásenie konkurzu. Nakoľko
žiaden z nich neprejavil záujem dať hlasovať o vyhlásení konkurzu, správca pokračoval ďalej vo vedení schôdze.
Zástupkyňa veriteľa AUTO MARKET, a.s. dopytovala správcu a dlžníka na zodpovedanie všetkých jej otázok.
Správca vzhľadom na rozsah problematiky prisľúbil veriteľovi odpovedať písomne.
Keďže ďalšie otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu
programu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný
alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov
veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe
veriteľov za členov veriteľského výboru:
a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242 so sídlom v Prahe.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 12 veritelia s počtom 1 575 180 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 28 630 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21 615 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242.

b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa KNÍHVIAZAČSTVO
s.r.o., IČO: 44 243 472 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 11 veritelia s počtom 1 545 824 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 28 630 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 50 971 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2:
Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ KNÍHVIAZAČSTVO s.r.o., IČO: 44 243 472.

c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 12 veritelia s počtom 1 575 180 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 50 245 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.3:
Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35
730 978.

d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa INEXAL s.r.o., IČO:
36 349 445 so sídlom v Trenčíne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
neplatný hlas: 1 veriteľ s počtom 120 878 hlasov
za: 4 veritelia s počtom 243 770 hlasov
proti: 6 veritelia s počtom 691 852 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 568 925 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa VB LEASING SK, spol.
s r.o., IČO: 31 378 528 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 4 veritelia s počtom 243 770 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 812 730 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 568 925 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa ABC staving s.r.o., IČO:
46 218 742 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
neplatný hlas: 1 veriteľ s počtom 120 878 hlasov
za: 3 veritelia s počtom 214 414 hlasov
proti: 6 veritelia s počtom 691 852 hlasov
zdržal sa: 4 veritelia s počtom 598 281 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa IMPULS – LEASING
Slovakia s.r.o., IČO: 36 745 804 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 133 675 hlasov
proti: 9 veritelia s počtom 922 825 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 568 925 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Slovenská republika –
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

49

Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Bratislava so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
neplatný hlas: 1 veriteľ s počtom 28 630 hlasov
za: 2 veritelia s počtom 21 802 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 894 008 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 651 629 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

i) Správca predložil na 9. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa FLAMMA, s.r.o., IČO:
36 609 048 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
neplatný hlas: 1 veriteľ s počtom 35 217 hlasov
za: 2 veritelia s počtom 104 506 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 894 008 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 568 925 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

j) Správca predložil na 10. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa WORKSTAR, s.r.o.,
IČO: 36 854 875 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 1 veriteľ s počtom 104 319 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 894 008 hlasov
zdržal sa: 4 veritelia s počtom 569 112 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

k) Správca predložil na 11. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Advokátska kancelária
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., IČO: 36 839 132 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 7 veritelia s počtom 894 008 hlasov
zdržal sa: 5 veritelia s počtom 673 431 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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l) Správca predložil na 12. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa AGROSTAV a.s., IČO:
31 419 623 so sídlom v Senici.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 8 veritelia s počtom 894 195 hlasov
zdržal sa: 4 veritelia s počtom 673 244 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
m) Správca predložil na 13. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna poisťovňa,
IČO: 30 807 484 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 125 934 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 794 020 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 547 310 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

n) Správca predložil na 14. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa PANACEA, s.r.o., IČO:
36 374 512 so sídlom v Žiline.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 1 veriteľ s počtom 187 hlasov
proti: 8 veritelia s počtom 998 327 hlasov
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 568 925 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

Správca vyhodnotil, že veriteľský výbor bude pracovať ako trojčlenný a jeho zvolenými členmi sú veritelia:
1. člen VV:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242 so sídlom v Prahe

2. člen VV:

KNÍHVIAZAČSTVO s.r.o., IČO: 44 243 472 so sídlom v Bratislave

3. člen VV:

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978 so sídlom v Bratislave

Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze veriteľov na
11,50 hod. na mieste konania schôdze veriteľov.
Bod 5.: Záver
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Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a
zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 11,45 hod.
V závere vystúpila zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa a požiadala, aby v reštrukturalizačnom pláne bola
vytvorená skupina pre plánom nedotknuté pohľadávky, a aby pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa boli zaradené
do tejto skupiny. Upozornila dlžníka na neuhradené prednostné pohľadávky reštrukturalizačného konania za
mesiace september a október 2014. Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.
V Bratislave, dňa 11.12.2014, podpis: JUDr. Juraj Puskailer, predseda schôdze veriteľov
príloha:

zoznam prítomných veriteľov
vyhodnotenie hlasovania na schôdzi veriteľov

K024794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFEKTA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31323561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/3/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
3R/3/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Puskailer, reštrukturalizačný správca dlžníka: EFEKTA, spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 31323561, v reštrukturalizačnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.:
3R/3/2014, týmto po povolení reštrukturalizácie dlžníka EFEKTA, spol. s r. o. oznamuje, že zvoláva schôdzu
veriteľov podľa ustanovenia § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len
"ZoKR"), ktorá sa bude konať dňa 10.02.2015 (utorok) o 10.00 hod. (so začatím prezentácie o 9.00 hod.) v
konferenčnom centre hotela - Apollo Hotel Bratislava na adrese: Dulovo námestie č. 1, 821 08 Bratislava. Program
schôdze je nasledovný: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti,
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok, 4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR,
5. Záver. Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

K024795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Topor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 50/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/30/2013 S1582
Spisová značka súdneho spisu:
28K/30/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca som v OV č. 240/2014 zo dňa 16.12.2014 zverejnil doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku - iná majetková hodnota, finančné prostriedky na účte - kreditný úrok vo
výške 0,74 €. Umiestnenie: Účet konkurznej podstaty. Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Správne malo byť zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty takto:
Iná majetková hodnota: Finančné prostriedky na účte - kreditný úrok vo výške 0,68 €. Umiestnenie: Účet konkurznej
podstaty. Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K024796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 697 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o., so sídlom Hlavná 325, 900 41 Rovinka,
IČO: 35 697 679, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn.: 6K/45/2014, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9.
00-12. 00 hod. a od 13. 00-16. 00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
spravca@spravca.eu.

K024797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 14, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 357 839
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2014 S1267
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:
V konkurznej veci úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o., so sídlom: Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 36 357
839, vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 3K/28/2014, v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 02.02.2015 s miestom konania: kancelária správcu Pospíšil & Partners, k.s., Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
Záver

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:30 hod. do 10:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa
začne o 10:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 16.12.2014
Pospíšil & Partners, k.s.
správca konkurznej podstaty

K024798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ježík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
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
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, 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 Zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
28.11.2014, ako aj v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany zo dňa 20.11.2014, I. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu: Peter Ježík, bytom Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975 (ďalej aj ako len
„Úpadca“) zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa Home Credit Slovakia, a.s.

I.

Predmet predaja

Dôvod
Deň
zapísania
zapísania
majetku do
majetku do
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1 písm.
22.09.2014
a)

Rok
výroby

Popis

Osobný automobil Peugeot 407, Diesel 2.0 HDI, č.
2008
karosérie

Evidenčné
číslo

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota v
podiel Úpadcu
€

CA683CB

1/1

4.700 €

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

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

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 50,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK37
1111 0000 0012 7137 0008);

2.

ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na
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

54

Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

2.
ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na
kúpnu cenu bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH;

3.

kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

4.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako víťaz 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 50,00 € v prospech konkurznej
podstaty.

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.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Peter Ježík
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.

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;

-

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 21 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

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 záväzné pokyny
príslušných orgánov Úpadcu .

Zástupca veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu v prípade,
ak táto bude zjavne neadekvátna.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušných orgánov.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K024799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ježík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, 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 Zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
28.11.2014, I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu:
Peter Ježík, bytom Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Dôvod
Deň zapísania
zapísania
Rok
majetku do Popis
majetku do
výroby
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1 písm.
Motorové vozidlo zn. Škoda Favorit, GLXI AFF
26.09.2014
1994
a)
300

Evidenčné
číslo

Spoluvlastnícky Súpisová
podiel Úpadcu hodnota v €

CA827BS

1/1

250,00 €

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

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

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 50,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK37
1111 0000 0012 7137 0008);

2.
ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na
kúpnu cenu bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH;

3.

kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

4.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako víťaz 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 50,00 € v prospech konkurznej
podstaty.

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.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Peter Ježík
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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;

-

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 21 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 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu.

Zástupca veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu v prípade,
ak táto bude zjavne neadekvátna.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušných orgánov.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K024800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďurkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 6500/31, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matus Bolos
Sídlo správcu:
Horna 23, 974 01 Banska Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 23/2011 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
1K 23/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh podania:

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 302,22 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 10/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,24 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 10/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 302,22 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2913939329/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,23 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 11/2014

JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K024801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVECO – stavebná, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 229 334
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/9/2013/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
3R/9/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru konanom „per rollam“ v konaní vedenom pod spis. zn.
3R/9/2013

Úpadca:
STAVECO – stavebná, a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08
Bratislava, IČO: 36 229 334
(ďalej aj ako len „Úpadca“)

Správca:
HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava, IČO: 46 333 908, značka správcu: S 1565
(ďalej aj ako len „Správca“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zvolávateľ zasadnutia a zároveň predseda veriteľského výboru:

Predseda:
H & O Construktion, s.r.o., so sídlom Cintorínska 704, 946 39
Iža, IČO: 34 115 145, v zast. JUDr. Iveta Majlingová, Pohraničná 7, 943 01 Komárno (ďalej
aj ako len „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Predseda“)

Členovia veriteľského výboru hlasujúci na zasadnutí veriteľského výboru „per
rollam“:

1.
SIBA CONSULTANTS COMPANY, so sídlom Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands,
MH96960, reg. číslo: 66528, v zast. Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o., so sídlom Krížna 5008/24, 940
01 Nové Zámky, IČO: 47 238 739 (ďalej aj ako len „SIBA“)
2.
H & O Construktion, s.r.o., so sídlom Cintorínska 704, 946 39 Iža, IČO: 34 115 145, v zast. JUDr. Iveta
Majlingová, Pohraničná 7, 943 01 Komárno
3.
WOODCOTE Slovakia, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 404 367, v zast.
Právny dom – advokáti, s.r.o., Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 857 793 (ďalej aj ako len
„WOODCOTE Slovakia, s.r.o.“)

Predmetom zasadnutia veriteľského výboru konaného „per rollam“ je hlasovanie o udelení záväzného
pokynu správcovi konkurznej podstaty Úpadcu.
Rozhodovanie o udelení záväzného pokynu:
Dňa 24.11.2014 prevzal Predseda žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu, pričom následne Predseda
vyzval členov veriteľského výboru k hlasovaniu o udelení záväzného pokynu.
SIBA CONSULTANTS COMPANY hlasovalo za udelenie záväzného pokynu nasledovne:
Člen veriteľského výboru SIBA CONSULTANTS COMPANY súhlasí a teda hlasuje o speňažovaní motorových
vozidiel úpadcu realizáciou troch kôl verejného ponukového konania v zmysle odporúčaní správcu.
Člen veriteľského výboru SIBA CONSULTANTS COMPANY súhlasí a teda hlasuje o speňažovaní súboru
hnuteľného majetku úpadcu rovnako realizáciou troch kôl verejného ponukového konania v zmysle odporúčaní
správcu.
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. hlasovalo za udelenie záväzného pokynu nasledovne:
Člen veriteľského výboru WOODCOTE Slovakia, s.r.o. hlasuje o speňažovaní motorových vozidiel úpadcu
uvedených v čl. I. žiadosti správcu spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch
kôl verejného ponukového konania za podmienok uvedených v čl. II. žiadosti správcu.
Člen veriteľského výboru WOODCOTE Slovakia, s.r.o. hlasuje o speňažovaní súboru hnuteľného majetku úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Člen veriteľského výboru WOODCOTE Slovakia, s.r.o. hlasuje o speňažovaní súboru hnuteľného majetku úpadcu
uvedeného v čl. I. žiadosti správcu spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch
kôl verejného ponukového konania za podmienok uvedených v čl. V. žiadosti správcu.
Predseda veriteľského výboru H & O Construction, s.r.o. hlasoval za udelenie nasledovného záväzného pokynu
nasledovne:
Predseda veriteľského výboru H & O Construction, s.r.o. hlasuje o speňažovaní motorových vozidiel úpadcu
uvedených v čl. I. žiadosti správcu spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch
kôl verejného ponukového konania za podmienok uvedených v čl. II. žiadosti správcu.
Predseda veriteľského výboru H & O Construction, s.r.o. hlasuje o speňažovaní súboru hnuteľného majetku úpadcu
uvedeného v čl. I. žiadosti správcu spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch
kôl verejného ponukového konania za podmienok uvedených v čl. V. žiadosti správcu.

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor sa zhodol na udelení záväzného pokynu
všetkými troma hlasmi, pričom správcovi udeľuje nasledovný záväzný pokyn:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn uskutočniť speňažovanie motorových vozidiel úpadcu uvedených
v čl. I. žiadosti spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch kôl verejného
ponukového konania za podmienok uvedených v čl. II žiadosti.
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn uskutočniť speňažovanie súboru hnuteľného majetku úpadcu
uvedeného v čl. I. žiadosti spôsobom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1, písm. d) ZKR a to realizáciou troch kôl
verejného ponukového konania za podmienok uvedených v čl. V žiadosti.“

V Komárne, dňa 11.12.2014

_______________________________
H&O Construktion, s.r.o.
zast.: JUDr. Iveta Majlingová
advokátka

K024802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kneifelová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matus Bolos
Sídlo správcu:
Horna 23, 974 01 Banska Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 35/2012 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 35/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 57,87 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 08/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Celková suma: 0,02 Eur
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 08/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 57,87 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 09/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 09/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 57,87 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 10/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 10/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 57,87 Eur
Dlžník: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Právny dôvod: časť dôchodku podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 503 283 0714/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Celková suma: 0,03 Eur
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 11/2014

JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K024803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXMONT ENGINEERING, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domkárska 13, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 357 873
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
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Panenská 13, 811 03 Bratislava
2K/20/2013 S1499
2K/20/2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, IČO: 40 101 746, správca úpadcu
EXMONT ENGINEERING, spol. s r.o., so sídlom Domkárska 13, 821 05 Bratislava, IČO: 31 357 873 (ďalej len
„Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 2K/20/2013, v súlade so
záväzným pokynom veriteľského výboru

vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty

zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien (ďalej len „Súpis
majetku“) majetok Úpadcu uvedený v Súpise majetku pod súpisovými položkami č. 245 – 247, 254, 258, 283 – 284,
290 – 291, 305, 307 – 315, 317, 325 – 326, 328 - 330, 332 – 335, 341, 344, 367 – 368, teda nasledujúci majetok:

245. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
246. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 11.688,46
Celková suma: 12.006
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: RF-Rohrleitungsmontagen Tonning, 25832 Tonning,
Dlžník: RF-Rohrleitungsmontagen Tonning, 25832 Tonning, Schleswig –
Schleswig – Holstein, Nemecko, DE172604668
Holstein, Nemecko, DE172604668
Právny dôvod vzniku:Suma – 873 Std x 23 EUR/Std, obj. č.
Právny dôvod vzniku: Suma – 522 Std x 23 EUR/Std, obj. č. 117069334
117069334
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12.006,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11.688,46,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
247. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
254. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 8.441
Celková suma: 68
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: RF-Rohrleitungsmontagen Tonning, 25832 Tonning,
Dlžník: Roland Hudák, Adyho 781/8, 937 01 Želiezovce, IČO: 41483863
Schleswig – Holstein, Nemecko, DE172604668
Právny
dôvod
vzniku:
Ubytovanie
za
05/2011,
ZoD
Právny dôvod vzniku: Suma – 367 Std x 23 EUR/Std, obj. č.
43/EXM/ENG/1172-001-10/HR/2010
117069334
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 68,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena):8.441,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
258. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 6,80
283. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Mena: EUR
Celková suma: 6,80
Dlžník: Ján Suchoň, Kalinov 865, 023 02 Krásno nad Kysucou, Mena: EUR
IČO: 44424272
Dlžník: Kuba Milan, Borova 3205/31, 010 01 Žilina, IČO: 37 433 229
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 05/2011, obj. č. Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 12/2010, refakturácia ubytovania
54/EXMENG/HR/2011/KI
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,80,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,80,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
284. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 290. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 17.000
Celková suma: 57,43
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o., A. Hlinku 13, 972 13 Dlžník: Balog Peter – Kov Alex (Mýtne Ľudany), Keť 372, 935 64, IČO:
Bojnice, IČO: 31632343, IČ DPH: Sk2020468967
41 770 595
Právny dôvod vzniku: Suma, obj. č. VO2230088A
Právny dôvod vzniku: vysle fa. 12/2006, refakturácia ubytovania
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 17.000,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57,43,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
291. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
305. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 154,19
Celková suma: 26.435,50
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Balog Peter – Kov Alex (Mýtne Ľudany), Keť 372, 935 64,
Dlžník: EXMONT Brno, spol. s r.o., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno – Dolní
IČO: 41 770 595
Heršpice, Česká republika, IČO: 60729678, IČ DPH: CZ60729678
Právny dôvod vzniku: 42705004 – vysle fa. 5/2007, refakturácia
Právny dôvod vzniku: Suma, ZoD č. 116500109
ubytovania
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 26.435,50,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 154,19,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
307. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 308. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 533,26
Celková suma: 54,78
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Michal Hlatky LPH SLOVMONT, Brezová 2031/21, 927 Dlžník: Ján Pereszlényi – Jan-Per, Nitrianska 1759/6, 945 01 Komárno, IČO:
01 Šaľa, IČO: 17594570, IČ DPH: SK1020278677
40176126
Právny dôvod vzniku: 42704004 – vysle fa. 4/2004, refakturácia Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 01/2012 Ján a Viktor Peres, obj. č.
zváracích kurzov
2/EXM/ENG/HR/2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 533,26,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 54,78,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
309. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
310. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 95,2
Celková suma: 23,7
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO:
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: 35040343,
35040343, IČ DPH: SK1030627708
IČ DPH: SK1030627708
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 05/2009, ZoD
Právny dôvod vzniku: Suma, ZoD 34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 23,7,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 95,2,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
311. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 312. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 27,2
Celková suma: 20,4
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: 35040343,
35040343, IČ DPH: SK1030627708
IČ DPH: SK1030627708
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 06/2009, ZoD Právny
dôvod
vzniku:
Ubytovanie
za
12/2010,
ZoD
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 27,20,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,40,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
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Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
313. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 314.Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 34
Celková suma: 26
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: 35040343,
35040343, IČ DPH: SK1030627708
IČ DPH: SK1030627708
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 01/2011, ZoD Právny
dôvod
vzniku:
Ubytovanie
za
01/2011,
ZoD
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 26,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
315. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
317. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 67,6
Celková suma: 1.323,93
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO:
Dlžník: Jozef Nejedlík – ALLES, Baltská 9, 821 07 Bratislava – Vrakuňa,
35040343, IČ DPH: SK1030627708
IČO: 17 517 605
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 02/2011, ZoD
Právny dôvod vzniku: Suma
34/EXMENG/1001-033-09/HR/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.323,93,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 67,6,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
325. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 326. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 3.078,20
Celková suma: 3.859,20
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: E-MONT, s r.o., Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, Dlžník: E-MONT, s r.o., Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 395
IČO: 36 395 587
587
Právny dôvod vzniku: Suma – 180 hod
Právny dôvod vzniku: Suma – 201 hod
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.078,20,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.859,20,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
328. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 5,48
329. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Mena: EUR
Celková suma: 145,55
Dlžník: Marek Michalík MŽM.MONT., Lúčna 214/5, Chynorany Mena: EUR
956 33 , IČO: 43 405 029
Dlžník: Benček Jozef,Obyce 376, 951 95 Obyce , IČO: 40 335 321
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 10/2012, Obj. č. Právny dôvod vzniku: Ubytovanie. Refakturácia ubytovania.
260/EXMENG/HR/2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 145,55,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,48,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
332. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
330. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 11.704,84
Celková suma: 160,04
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: CHEMOPROJEKT, a.s., organizačná zložka/stála prevádzkáreň,
Dlžník: Benček Jozef,Obyce 376, 951 95 Obyce , IČO: 40 335
Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa, IČO: nepridelené
321
Právny dôvod vzniku: Suma. ZoD 160560-PO 1800-246-00
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie. Refakturácia ubytovania.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11.704,84,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 160,04,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
333. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

334. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
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333. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 334. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 6,80
Celková suma: 54,89
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Martin Plánka, Námestie Ľudovíta Fullu 1665/5, 010 08 Dlžník: SYNTHOS PBR s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad
Žilina, IČO: 33 864 926
Vltavou, IČO: 28 252 012
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 12/201, Refakturácia Právny dôvod vzniku: Suma-1526,5 hod. Zádržné. Zmluva o dielo č.
ubytovania.
02148-2527
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,80,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 54,89,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
335. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
341. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 15,97
Celková suma: 1.239,97
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: SYNTHOS PBR s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01
Dlžník: Linde Gáz Magyrország Zrt., Carl von Linde út. 1, 9653 Répcelak,
Kralupy nad Vltavou, IČO: 28 252 012
Maďarsko
Právny dôvod vzniku: Suma-306,5 hod. Zádržné. Zmluva o dielo
Právny dôvod vzniku: Záloha - materiál
č. 02148-2527
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.239,97,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,97,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
344. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA 367. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 250
Celková suma: 54,40
Mena: EUR
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO: 35040343,
35040343, IČ DPH: SK1030627708
IČ DPH: SK1030627708
Právny dôvod vzniku: Úhrada dodávateľskej faktúry 82101070
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 03/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 54,40,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 28. 06. 2013
Deň zapísania: 27. 01. 2014
Deň a dôvod vylúčenia:
Deň a dôvod vylúčenia:
368. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 74,81
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Imre, Mochovská 2995/16, 934 01 Levice, IČO:
35040343, IČ DPH: SK1030627708
Právny dôvod vzniku: Ubytovanie za 04/2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 74,81,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Deň zapísania: 27. 01. 2014
Deň a dôvod vylúčenia:

Podľa ustanovenia § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), „Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na
požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov,
správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.“
Podľa ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR, „Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do
uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2
neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.“

V Bratislave, dňa 16. 12. 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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Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K024804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Predmet

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

peňažná pohľadávka, suma: 191,63 €, dlžník: EUROJOBS Personaldienstleistungen GmbH,
Zweigstelle Zwickau, Äußere Plauensche Str.20, 080 56 Zwickau, Spolková republika Nemecko,
IČ DPH DE252881929, právny dôvod vzniku: sprostredkovanie zamestnania, fa č. VF140022, zo
dňa 28.2.2014, splatná dňa 30.3.2014
peňažná pohľadávka, suma: 124,80 €, dlžník: EUROJOBS Personaldienstleistungen GmbH,
Zweigstelle Zwickau, Äußere Plauensche Str.20, 080 56 Zwickau, Spolková republika Nemecko,
IČ DPH DE252881929, právny dôvod vzniku: sprostredkovanie zamestnania, fa č. VF140028, zo
dňa 31.3.2014, splatná dňa 30.4.2014
peňažná pohľadávka, celková suma: 100,00 €, dlžník: Unicom Trading s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 35 959 436, právny dôvod vzniku: služby účtovníctva,
fa č. 12110003, zo dňa 7.2.2012, splatná dňa 28.2.2012
peňažná pohľadávka, celková suma: 360,00 €, dlžník: Unicom Trading s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 35 959 436, právny dôvod vzniku: služby účtovníctva,
fa č. 12110146, zo dňa 3.12.2012, splatná dňa 24.12.2012
peňažná pohľadávka, celková suma: 110,00 €, dlžník: Unicom Trading s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 35 959 436, právny dôvod vzniku: služby účtovníctva,
fa č. 12110158, zo dňa 31.12.2012, splatná dňa 24.1.2013
peňažná pohľadávka, celková suma: 1.713,60 €, dlžník: FRAGE, s.r.o., so sídlom Súvoz 1, 911
32 Trenčín, IČO: 44 588 313, právny dôvod vzniku: sprostredkovanie zamestnania, fa č.
VF130014, zo dňa 6.3.2013, splatná dňa 27.3.2013
pohľadávka z účtu v banke, suma : 212,11 €, č. účtu 2929856261/1100, Tatra banka, a.s.,
Bratislava
kancelársky stôl pozdĺžny dvojmiestny (pult), dlžká 2m, časť zostavy, používaný, rok obstarania
2011
kancelársky stôl pozdĺžny dvojmiestny (pult), dĺžka 2m, časť zostavy, používaný, rok obstarania
2011
kancelársky stôl pozdĺžny dvojmiestny (pult), dĺžka viac ako 2m, časť zostavy, používaný, rok
obstarania 2011
kontajner štvorzásuvkový, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kontajner štvorzásuvkový, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kontajner štvorzásuvkový, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kontajner štvorzásuvkový, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kontajner štvorzásuvkový, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
polica nízka otvorená, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
polica nízka otvorená, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
polica nízka otvorená, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011, poškodená
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
skrinka na knihy s dverami, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
konferenčný stôl okrúhly, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011

Súpisová
hodnota

Typ zložky

Deň zápisu

191,63 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

127,80 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

100,00 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

360,00 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

110,00 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

1 713,60 €

Peňažná
pohľadávka

15.12.2014

212,11 €

Pohľadávka z
15.12.2014
účtu

120,00 €

Hnuteľná vec 15.12.2014

120,00 €

Hnuteľná vec 15.12.2014

140,00 €

Hnuteľná vec 15.12.2014

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
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15.12.2014
15.12.2014
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15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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kancelársky stôl jednomiestny, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kancelársky stôl obojstranný dvojmiestny, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kancelársky stôl obojstranný dvojmiestny, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo otočné čierne, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo biele otočné, používané, rok obstarania 2011
kancelárske kreslo čierne látkové, používané, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
konferenčná stolička biela, používaná, rok obstarania 2011
rohová polica vysoká dvojradová, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
rohová polica vysoká jednoradová, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
tabuľa, časť zostavy, používaná, rok obstarania 2011
vešiak samostatne stojaci, používaný, rok obstarania 2011
stôl dlhý konferenčný, časť zostavy, používaný, rok obstarania 2011
plechová skriňa šedá, používaná, rok obstarania 2012

Deň vydania: 19.12.2014
30,00 €
40,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
40,00 €
30,00 €
15,00 €
10,00 €
70,00 €
40,00 €

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K024805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPEAN TRADING SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 860 239
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25R/7/2013 S1678
Spisová značka súdneho spisu:
25R/7/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z rokovania Správcu so zástupcom veriteľov úpadcu úpadcu EUROPEAN TRADING SK s.r. o.
so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 860 239,
konaného dňa 16.12.2014 o 10:20 hod. na adrese LUXE BIZNIS CENTRUM, 3. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01
Bratislava

1. bod programu: Otvorenie rokovania
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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Deň vydania: 19.12.2014

Správca na rokovaní so zástupcom veriteľov zvolanom v súlade s § 38 ods. 1 ZKR (primerané použitie ustanovenia
o zvolaní prvého zasadnutia veriteľského výboru) na deň 16.12.2014 bezodkladne po skončení schôdze veriteľov
privítal zvoleného zástupcu veriteľov Slovenská republika – Daňový úrad Trnava (ďalej len „Zástupca veriteľov“).

2. bod programu: Stav majetku a navrhovaný postup speňaženia
Správca do súpisu všeobecnej podstaty zahrnul peňažnú pohľadávku voči konateľovi Úpadcu, ktorý podľa
informácií Správcu speňažil počas konkurzu predchádzajúcej reštrukturalizácie Úpadcu so súhlasom
reštrukturalizačného správcu majetok Úpadcu, odplatu prijal v hotovosti a túto nevydal Úpadcovi. Vzhľadom na
skutočnosť, že na majetok dotknutého konateľa Úpadcu bol vyhlásený konkurz, Správca vyzval správcu tohto
konateľa na vydanie predmetných finančných prostriedkov, ktoré patria Úpadcovi ako odplata za speňaženie jeho
majetku, a ktorými sa zrejme konkurzná podstata konateľa Úpadcu neoprávnene obohatila.
Do súpisu všeobecnej podstaty patrí aj stroj – nakladač, ktorý bol pôvodne zahrnutý do oddelenej podstaty jedného
zo zabezpečených veriteľov, no vzhľadom na skutočnosť, že dotknutý zabezpečený veriteľ vzal prihlášku späť,
zabezpečovacie právo zaniklo a predmetný majetok patrí do všeobecnej podstaty. Správcovi však nie je známe, kde
sa majetok nachádza. Zo správcovského spisu vyplýva, že by sa mal nachádzať v areáli tretej osoby, ktorú Správca
vyzval na jeho vydanie, avšak zatiaľ bez spätnej väzby. Po obdržaní odpovede, správca zváži ďalšie kroky.
Správca vzhľadom na vyššie popísané skutočnosti pripomína nevyhnutnosť triezveho pohľadu na možnosť
speňaženia predmetného majetku a uspokojenia nezabezpečených veriteľov z tohto majetku.

3. bod programu: Záver
V závere zástupca veriteľov poďakoval Správcovi za jeho účasť na tomto rokovaní.
V Bratislave dňa 16.12.2014, rokovanie skončené o 10:30 hod.

Slovenská republika – Daňový úrad Trnava

K024806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Papcun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2014-S895
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

S ú p i s M a j e t k u úpadcu: Jozef PAPCUN, nar.: 19.09.1940, trvale bytom Obrancov mieru 11, 040 01
Košice, 30K/5/2014-S895

Doplnenie súpisu majetku dňa 15.12.2014
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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-zrazená časť z dôchodku úpadcu nepoukázaná oprávnenému v exekúcii EX 3942/11 vo výške 740,75 €
-zrazená časť z dôchodku úpadcu nepoukázaná oprávnenému v exekúcii EX 653/03 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.09.2014 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.10.2014 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.11.2014 vo výške 201,62 €
-zrážky z dôchodkových dávok úpadcu dňa 01.12.2014 vo výške 201,62 €

Súpis majetku – Všeobecná podstata
Typ súpisovej zložky majetku - Peňažné prostriedky vo výške 1.748,85 €

V Spišskej Novej Vsi, 16.12.2014
JUDr. Roman Zajac, správca

K024807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1 – pohľadávka z účtu
Zostatková suma:

2.209,01 €

Číslo účtu:

6261014009/1100

Mena:

EUR

Banka:

Tatra banka, a. s.

Súpisová hodnota:

2.209,01 €

Súpisová zložka majetku č. 2 – iná majetková hodnota
Popis:

Nevyčerpaná časť preddavku

Súpisová hodnota:

663,88 €

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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Súpisová zložka majetku č. 3 – iná majetková hodnota
Popis:

Zabezpečená hotovosť z pokladne úpadcu

Súpisová hodnota:

845,60 €

Súpisová zložka majetku č. 4 – hnuteľná vec
Popis:

osobné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ C220 CDI

Rok výroby/zaradenia:

2003

Stav opotrebovanosti:

zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

Súpisová hodnota:

3.000,00 €

K024808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, ktorého zabezpečené
pohľadávky sú zapísané v zozname pohľadávok pod číslami 33 - 125
Súpisová zložka majetku č. 1 - pozemok
Druh:

lesné pozemky

Výmera:

49538 m2

Štát:

SR

Obec:

Šarišské Sokolovce

Katastrálne územie:
Č. LV:

Šarišské Sokolovce
611

Parcelné č.:

„E“ KN 846/1

Podiel:

1/6

Súpisová hodnota:

2.000,00 €

Súpisová zložka majetku č. 2 – hnuteľná vec
Popis:

nákladné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ 408D
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rok výroby/zaradenia:

1996

Stav opotrebovanosti:

zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

Súpisová hodnota:

Deň vydania: 19.12.2014

4.000,00 €

K024809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Marcel Gardoš, nar. 20. 01. 1957, podnikajúci pod obchodným menom
Marcel Gardoš GAMA s miestom podnikania A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov: IČO: 14 288 826, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa MDM INVEST spol. s r. o., so sídlom Ondavská 1114/44, Vranov nad Topľou, IČO: 36
798 231 v celkovej výške 1.054,78 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K024810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Okoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 S1403
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca úpadcu: Marek Okoš, nar. 03.09.1975, bytom Solivarská 1410/35, 080 05
Prešov oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01
Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do
správcovského
spisu
sa
podávajú
písomne
na
adrese
správcu,
emailom
naadrese:
maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K024811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Okoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 S1403
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K/43/2014
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09. 12. 2014, č. k. 1K/43/2014, zverejneným v obchodnom vestníku
SR č. OV 240/2014 dňa 16. 12. 2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Marek Okoš, nar. 03.09.1975,
bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov. Dňom 17. 12. 2014 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Zuzana Maruniaková,
správca, Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/43/2014. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe
ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto
zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Prešov from 09th of
December 2014, No. 1K/43/2014 published in Commercial Journal SR no. OV 240/2014 on 16th of December 2014,
the bankruptcy was declared on the estate of debtor Marek Okoš, nar. 03.09.1975, bytom Solivarská 1410/35, 080
05 Prešov. The bankruptcy was declared as of 17th December 2014. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy
trustee to the address Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, Slovak Republic
and in one original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to
the No. 1K/43/2014. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but
the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with 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
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whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge
their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal
cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee
with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration
will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted
in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or
District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is
unknown from the documents of the debtor.

Mgr. Zuzana Maruniaková, bankruptcy trustee

K024812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANY Slovakia spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 490 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2012-S895
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

32K/11/2012-S895

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.12.2014

ZÁPISNICA

V konkurznej veci úpadcu SANY Slovakia spol. s r. o., Národná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 490 466,
vedenej na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 32K/11/2012 bolo naplánované zasadnutie veriteľského
výboru na deň 24.10.2014 o 13:00 v sídle veriteľa Miroslava Orlovská – TÍNEA, na ul. Okružná 85, 064 01 Stará
Ľubovňa s nasledovným programom:

Program schôdze:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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76

Obchodný vestník 243/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.12.2014

1. Otvorenie rokovania veriteľského výboru
2. Oboznámenie o stave konkurzného konania
3. Uloženie záväzného pokynu k správe majetku a náhrady škody
4. Záver

Zasadnutia veriteľského výboru sa osobne nezúčastnil žiaden člen veriteľského výboru okrem predsedu. Svoje
písomné hlasovanie zaslali dvaja členovia, čím bolo zasadnutie veriteľského výboru uznášaniaschopné.
1. Veriteľ č. 16. prítomný PER ROLLAM:
Miroslava Orlovská – TÍNEA, IČO: 34916784, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa,.
2. Veriteľ č. 13. prítomný PER ROLLAM:
JUDr. Michal Kruppa, IČO: 35561653, Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
Veriteľ č. 2. Neprítomný - vyrozumený
Anna Šalamonová - AUTOMIX, IČO 41142357, Okružná 864/51, 06401 Stará Ľubovňa,

Podľa ust. § 38 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj
písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Hlasovanie č. 1 :
Hlasovanie o uložení záväzného pokynu v súvislosti so správou majetku:

Hlasovanie za: dvaja
Miroslava Orlovská – TÍNEA
JUDr. Michal Kruppa
proti: nikto
zdržal sa: nikto
Veriteľský výbor schválil Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ukladá správcovi povinnosť zabezpečiť uvedenie do pôvodného stavu budovu Energoblok (stavba
3/027, súpisné číslo: 1313, postavená na parcele č. 4053/15 na LV č. 6637 k.ú. Prešov, obec Stará Ľubovňa, okres
Stará Ľubovňa). Za týmto účelom je správca oprávnený využiť služby stavebných spoločností, ktorých výber
zabezpečí s odbornou starostlivosťou.

Hlasovanie č. 2 :
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Hlasovanie o uložení záväzného pokynu v súvislosti s vymáhaním náhrady škody:

Hlasovanie za: dvaja
Miroslava Orlovská – TÍNEA
JUDr. Michal Kruppa
proti: nikto
zdržal sa: nikto
Veriteľský výbor schválil Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor ukladá správcovi povinnosť vymáhať náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov na
jej vymôženie, voči konateľovi úpadcu Pavlovi Šujetovi v súvislosti s poškodením budovy Energoblok a jej nápravy
do pôvodného stavu. Na tento účel je správca oprávnený využiť služby advokátskej kancelárie, inkasnej spoločnosti,
súdneho exekútora a dražobnej spoločnosti, ktorých výber zabezpečí s odbornou starostlivosťou.

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru Miroslava Orlovská – TÍNEA, IČO: 34916784, Okružná 85, 064
01 Stará Ľubovňa

Za správnosť:

JUDr. Roman Zajac
správca konkurznej podstaty úpadcu
SANY Slovakia spol. s r.o.

K024813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca úpadcu : Danka Zemánková, nar. 10. 02. 1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina –
Trnové zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „ zákon „ ) ďalšiu schôdzu veriteľov ,
ktorá sa uskutoční dňa 13. 1. 2015 o 10,00 hod. na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin s nasledovným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá sa uskutoční dňa 13. 1. 2015 o 10,00 hod. na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin s nasledovným
programom :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania do konania schôdze veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Prezentácia účastníkov sa začne o 9, 45 hod. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze
veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby sú povinní
predložiť aktuálny výpis z obchodného registra , nie starší ako 1 mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného
člena štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť aj plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
Správca v zmysle § 38 ods. 1 zákona zvoláva ihneď po ukončení schôdze veriteľov prvé zasadnutie zástupcu
veriteľov. Toto zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov správcom je neúčinné v prípade, ak v zmysle § 39
ods. 1 zákona pôsobnosť zástupcu veriteľov bude vykonávať súd.

V Martine 16. 12. 2014
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K024814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Aleš Bílek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1288/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2014 S 1153
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, správca majetku úpadcu: Ing. Aleš Bílek, nar. 07.04.1966, bytom Poľná 1288/8, 976 52
Čierny Balog oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu: J. Vargu 16, 984 01
Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť
na tel. č.: 0908 941 647.
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K024815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Aleš Bílek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1288/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
3K/3/2014 S 1153
3K/3/2014
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu

Ing. Ladislav Kokavec, správca majetku úpadcu: Ing. Aleš Bílek, nar. 07.04.1966, bytom Poľná 1288/8, 976 52
Čierny Balog v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
č. účtu: 3330181207/3100 vedený v Sberbank Slovensko, a. s.
variabilný symbol v zložení:
číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 3320145)
Výška kaucie: 350,- EUR
Do poznámky uviesť : Bílek 3K/3/2014

Ing. Ladislav Kokavec, správca

K024816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 495 514
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: EUROTECHNIK – SL, s.r.o., so sídlom Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 495 514,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 29. januára 2015 o 13.15 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu
na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver.

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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Prezentácia veriteľov sa začína o 13.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca
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K024819
Spisová značka: 8K/63/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Baťková, trvale bytom Rozkvet 2033/70, 017 01
Považská Bystrica, t. č. Kollárova 8, 903 01 Senec, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Jana Baťková, trvale bytom Rozkvet 2033/70, 017 01 Považská Bystrica, t. č. Kollárova 8, 903 01 Senec, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jana Baťková, trvale bytom Rozkvet 2033/70, 017 01
Považská Bystrica, t. č. Kollárova 8, 903 01 Senec, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024820
Spisová značka: 8R/5/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Top Product, s.r.o., so sídlom Karadžičova 25, 811 08
Bratislava, IČO: 45 235 201, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
61329/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Top Product, s.r.o., so sídlom Karadžičova 25, 811 08
Bratislava, IČO: 45 235 201
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Top Product, s.r.o., so sídlom Karadžičova 25, 811 08
Bratislava, IČO: 45 235 201.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024821
Spisová značka: 8K/51/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/51/2014

Predvolanie

Vo veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Anton Kašák, nar. 07.02.1956, bytom Čs. tankistov 206, 841 06 Bratislava, občan SR, právne
zastúpený: PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava

nariaďuje sa pojednávanie
na deň
9.2.2015 o 14:00
hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: : Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 12.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024822
Spisová značka: 8K/51/2014
Spisová značka: 8K/51/2014

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Anton Kašák, nar. 07.02.1956, bytom Čs. tankistov 206, 841 06 Bratislava,
občan SR, právne zastúpený: PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
súd nariadil pojednávanie

na deň 9.2.2015 o 14:00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Anton Kašák, nar. 07.02.1956, bytom Čs. tankistov 206,
841 06 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01
Bratislava

Okresný súd Bratislava I dňa 12.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K024823
Spisová značka: 4K/42/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- dlžníka: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821 04
Bratislava, IČO: 36 427 462, uznesením zo dňa 07.11.2014, č. k. 4K/42/2014-133, zastavil pre nedostatok majetku
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 36 427 462. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.12.2014
JUDr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K024824
Spisová značka: 4K/42/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821
04 Bratislava, IČO: 36 427 462, právne zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, IČO: 36 862 746, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C,
821 04 Bratislava, IČO: 36 427 462, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Belopotockého 2, 811 05 Bratislava,
odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 424,20 €, ktoré mu budú
vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19,
pol. reg. 167/14, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, IČO: 36 862 746, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 571,62 €, vedeného pod položkou denníka D
19, pol. reg. 167/14 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to
písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024825
Spisová značka: 4K/29/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HELIO,
spol. s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31 409 270, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06
Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 295,82 €, ktorá
mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 19, pol. reg. 107/14, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 700,-€, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
107/14, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia k rukám správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 19, pol. reg. 107/14, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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107/14, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia k rukám správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024826
Spisová značka: 4K/29/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELIO, spol. s.r.o.,
so sídlom Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31 409 270, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, o návrhu správcu na uloženie povinnosti na poskytnutie
súčinnosti
rozhodol
I.
Súd vyzýva Branislava Toráča, prechodne bytom: 1/ Stará Vajnorská 14, 831 04 Bratislava, 2/ Ivanská cesta 15, 821
04 Bratislava, ako konateľa úpadcu: HELIO, spol. s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31
409 270, na poskytnutie požadovanej súčinnosti správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie
SNP 13, 811 06 Bratislava, v nasledovnom rozsahu:
na predloženie daňového priznania Úpadcu za roky 2009-2013, vrátane účtovných závierok Úpadcu za
roky 2009-2013,
ako aj na predloženie zoznamu spriaznených osôb a zoznamu záväzkov Úpadcu,
a to do 7 dní od doručenia tejto výzvy (výzva sa v zmysle § 199 ods. 4 ZKR považuje za doručenú zverejnením v
Obchodnom vestníku).
II.
Súd poučuje Branislava Toráča, prechodne bytom: 1/ Stará Vajnorská 14, 831 04 Bratislava, 2/ Ivanská cesta 15, 821
04 Bratislava, ako konateľa úpadcu: HELIO, spol. s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31
409 270, že v prípade neposkytnutia súčinnosti správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP
13, 811 06 Bratislava, má súd v zmysle ust. § 74 ods. 4 a 5 ZKR možnosť nariadiť jeho predvedenie na súd alebo
možnosť uložiť mu pokutu až do výšky 165.000,-€.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024827
Spisová značka: 4K/40/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: SLOVAKIA BASKET, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31 362 991, v mene ktorého koná Juraj Panák, Chlumeckého 3150/3, 821 03
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVAKIA BASKET, spol. s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31 362 991
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SLOVAKIA BASKET, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Junácka 6, 832 80
Bratislava, IČO:
31 362 991.
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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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SLOVAKIA BASKET, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Junácka 6, 832 80
Bratislava, IČO: 31 362 991.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, značka správcu: S 1587.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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).
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
Vydáva
podstate (§ 28
ods. Ministerstvo
8 ZKR). 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

11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
87 obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)

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).
Obchodný vestník 243/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.12.2014
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
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024828
Spisová značka: 3K/84/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARCHITECH GROUP, a.s., so
sídlom Grösslingová 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 564 052, správcom ktorého je JUDr. Michal Pohovej, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody č.10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1462, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Grösslingová 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 564 052, správcom ktorého je JUDr. Michal Pohovej, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody č.10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1462, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom
Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 255,30 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K024829
Spisová značka: 8K/62/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MICROANALYSIS, k.s. v "likvidácii", so sídlom
Stromová 13, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 35 948 388, v mene ktorého koná likvidátor: Advokátska
kancelária Majeriková & Partners s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 917 440, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MICROANALYSIS, k.s. v "likvidácii", so sídlom Stromová 13, 831 01
Bratislava - Nové Mesto, IČO: 35 948 388
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MICROANALYSIS, k.s. v "likvidácii", so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava - Nové
Mesto, IČO: 35 948 388 predbežného správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S 353.
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 12.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024830
Spisová značka: 8K/51/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Anton Kašák, nar. 07.02.1956, bytom Čs. tankistov
206, 841 06 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841
06 Bratislava
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava, aby sa do 20 dní od
doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia
trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
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Súd vyzýva dlžníka - Ing. Dana Fialová, trvale bytom Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava, aby sa do 20 dní od
doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia
trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- 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.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.12.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024831
Spisová značka: 2K/46/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Vladimír Paulovič, nar. 22.
05. 1978, bytom 984 01 Lučenec, Komenského 4972/28, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
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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potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K024832
Spisová značka: 2K/50/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom 821 01
Bratislava, Astrová 2/A, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - Vlasta
Baranová, nar. 12. 07. 1958, bytom M. R. Štefánika 863/32, 963 01 Krupina, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K024833
Spisová značka: 2K/36/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ildikó Kamenyíková, nar. 08.
05. 1977, 982 01 Tornaľa, Škultétyho 489/7, IČO: 32 963 335, správcom ktorého je Mgr. Natália Miľanová, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
Súd u k l a d á
Poučenie:

správkyni súhlas na ukončenie prevádzkovania podniku úpadcu

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

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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K024834
Spisová značka: 31K/72/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Tomáš Dubiňák, nar. 06.07.1983, trvale
bytom J. Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves, právne zastúpený: Škoda LEGAL s.r.o., Komenského 18B/,
974 01 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Tomáš Dubiňák, nar. 06.07.1983, trvale
bytom J. Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 11.12.2014
JUDr. Július Tóth,
K024835
Spisová značka: 31K/59/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Čopko, nar. 05.02.1967, trvale
bytom Poštová č. 28/11, 076 15 Veľaty, pr .zást. JUDr. Vladimír Novák, advokát, so sídlom kancelárie Mlynárska č.
16, 040 01 Košice o návrhu navrhovateľa: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 44 483 767 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 namiesto pôvodného veriteľa: Východoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222 v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom č. 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
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.).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Andrej Radomský,
K024836
Spisová značka: 31R/5/2014
Sp. zn. 31R/5/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43
Čakajovce, IČO: 36 788 236, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, uznesením č.k. 31R/5/2014-168 zo dňa 27.05.2014 zastavil
reštrukturalizačné konanie na INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2014.
V Nitre dňa 12.12.2014

Okresný súd Nitra dňa 12.12.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K024837
Spisová značka: 31K/44/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PM Machinery, spol. s.r.o., so sídlom
Rastislavova ul. 12, 951 41 Lužianky, IČO: 36 567 531, zastúpený alianciaadvokátov ak, s.r.o., so sídlom Vlčkova
8/A, 811 05 Bratislava, IČO: 36 679 771, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, adresa kancelárie Mariánska 6,
949 01 Nitra, o ustanovenie prekladateľa a tlmočníka, takto
rozhodol
Súd ustanovuje PaedDr. Oľgu Wrede, PhD., bytom Nitra, Južná 38 za prekladateľa a tlmočníka pre jazyk nemecký
na celé konanie vedené na tunajšom súde pod spisovou značkou 31K/44/2013.
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. ).
Voči osobe prekladateľa a tlmočníka môžu účastníci podať námietky v lehote 8 dní, inak sa bude mať za to, že s
ustanovením prekladateľa a tlmočníka účastníci súhlasia.

Okresný súd Nitra dňa 10.12.2014
JUDr. PaedDr. Mária Vargová, vyšší súdny úradník
K024838
Spisová značka: 31K/45/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SVENTEX, s.r.o., Nábrežná 12, Nové Zámky 940 01, IČO:
36 528 561, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SVENTEX, s.r.o., v reštrukturalizácii, Nábrežná 12, Nové
Zámky 940 01, IČO: 36 528 561, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SVENTEX, s.r.o., v reštrukturalizácii, Nábrežná 12, Nové Zámky 940 01,
IČO: 36 528 561.
Súd ustanovuje
správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, S12.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd vyzýva všetkých veriteľov,
v základnej
prihlasovacej
lehote
do 45 dní
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
a o zmene aby
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom
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www.justice.gov.sk
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SVENTEX, s.r.o., v reštrukturalizácii, Nábrežná 12, Nové Zámky 940 01,
IČO: 36 528 561.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, S12.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.12.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K024839
Spisová značka: 32NcKR/3/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ján Michalec, nar. 12.6.1969, bytom Svätoplukovo
136, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, adresa kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka Jána Michaleca, nar. 12.6.1969, bytom Svätoplukovo 136, od pohľadávok, ktoré vznikli do
vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 24.1.2009, zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a neboli
uspokojené ani počas trojročného skúšobného obdobia v tomto v konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.12.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K024840
Spisová značka: 1K/72/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TATRALEVA, s.r.o., so sídlom Priemyselný areál 3577/4,
058 01 Poprad - Stráže pod Tatrami, IČO: 36 467 97,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
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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u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú
správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024841
Spisová značka: 1K/51/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Boris Lukáč, nar. 09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080
01, Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Mgr. Boris Lukáč, nar. 09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080 01, Prešov,
ustanovuje správcu JUDr. Jaroslavu Oravcovú, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou,
o t v á r a malý konkurz,
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/51/2014. 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
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:

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 odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZKR).
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 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 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 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024842
Spisová značka: 1R/6/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA-AGROLEV, s.r.o., so sídlom Okružná 787/18, 080
01 Poprad, IČO: 31 729 797, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka TATRA-AGROLEV, s.r.o., so sídlom Okružná 787/18, 080 01 Poprad, IČO:
31 729 797.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/6/2014.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonávanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikania alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 500,- eur;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
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subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 500,- eur;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 5 a 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote
sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 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. 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. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie 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 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024843
Spisová značka: 1K/66/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, trvale bytom
Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Jozefa Jaroščáka, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, do funkcie
predbežnéhoVydáva
správcu
dlžníka,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u s t a n o v u j e JUDr. Jozefa Jaroščáka, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú
správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024844
Spisová značka: 1K/71/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52
Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZADAKO spol. s r.o., so
sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto 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 Prešov 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).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024845
Spisová značka: 1K/71/2014
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/71/2014
vo veci
navrhovateľa: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586
proti
dlžníkovi: ZADAKO spol. s r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.01.2015 o 13:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
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.
Okresný súd Prešov
V Prešove 15.12.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisová značka: 1K/71/2014
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

sa

pojednávanie na deň 21.01.2015 o 13:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZADAKO spol. s
r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, a to
veriteľ č. 1.: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica
veriteľ č. 2.: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 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 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 Prešov
V Prešove 15.12.2014

Okresný súd Prešov dňa 15.12.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024846
Spisová značka: 40K/49/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Burdová
ADAMKO s miestom podnikania 957 03 Dubnička 17, IČO 43 201 962, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu na poukázanie
preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Márii
Belaňovej so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 84/2014.
Poučenie:
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 odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 12.12.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K024847
Spisová značka: 40K/49/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Burdová ADAMKO s
miestom podnikania 957 03 Dubnička 17, IČO 43 201 962, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, takto
rozhodol
I. O p r a v u j e sa výrok II. a odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40K/49/2014-52 zo dňa 25.11.2014,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 02.12.2014 tak, že titul správcu má
znieť: JUDr. Mária Belaňová.
II. O p r a v u j e sa výrok III. uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40K/49/2014-52 zo dňa 25.11.2014, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 02.12.2014 tak, že tento sa vypúšťa.
III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40K/49/2014-52 zo dňa 25.11.2014 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Trenčín dňa 12.12.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K024848
Spisová značka: 28K/48/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TANAX, a. s. v konkurze so sídlom
Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 302 678, uznesením č.k. 28K/48/2012-2103 zo dňa
18.11.2014 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 1 446 467,25 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 68.1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2014.
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2014
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K024849
Spisová značka: 40K/44/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky Ingrid Remencová, nar. 06.01.1969, bydliskom 916 37
Kálnica 213, štátna občianka SR, zastúpenej JUDr. Filipom Vavrinčíkom, advokátom, so sídlom Kmeťova 18, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníčky Ingrid Remencová, nar. 06.01.1969,
bydliskom 916 37 Kálnica 213 takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e
213.

sa konkurz na majetok dlžníčky Ingrid Remencová, nar. 06.01.1969, bydliskom 916 37 Kálnica

II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Bánovce nadVydáva
Bebravou,
značka
správcu S294.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

III. Konkurz sa
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I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníčky Ingrid Remencová, nar. 06.01.1969, bydliskom 916 37 Kálnica
213.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01
Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadkyne 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. V
ďalšom období je správca 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 dlžníčky.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníčky, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníčky sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/44/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžníčka sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnená podať dlžníčka počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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
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z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, 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 (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K024850
Spisová značka: 40K/45/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Remenec, nar. 16.11.1968, bydliskom
Hviezdoslavova 1261/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, štátny občan SR, zastúpeného JUDr. Filipom Vavrinčíkom,
advokátom, so sídlom Kmeťova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Miroslav Remenec, nar. 16.11.1968, bydliskom Hviezdoslavova 1261/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Remenec, nar. 16.11.1968, bydliskom Hviezdoslavova
1261/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e B. F. B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 320 006, značka správcu S1220.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. 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. V ďalšom
období je správca 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 dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca 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 dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/45/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
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:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, 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 (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
Okresný súd Trenčín dňa 15.12.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K024851
Spisová značka: 36K/40/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: : Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: QINGDAO INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom
Veterná 6490/11, Trnava, IČO: 36 235 938, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 11889/T, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: QINGDAO INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Veterná 6490/11,
Trnava, IČO: 36 235 938.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.12.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K024852
Spisová značka: 36K/39/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., IČO: 36 432 105,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Kristína Nováková, nar.
30.11.1984, bytom Hollého 410, 908 01 Kúty, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Kristína Nováková, nar. 30.11.1984, bytom Hollého 410, 908 01
Kúty.
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:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.12.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K024853
Spisová značka: 36R/7/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: OPLAN, spol. s r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 44 863 217, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 59438/B, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: OPLAN, spol. s r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44
863 217.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. 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
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poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. 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. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, 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 vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.12.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K024854
Spisová značka: 2K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Danka Zemánková, nar.
10.02.1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové, ktorej správcom je: Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich 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 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 vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu 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 päťsto 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.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zverejnenia, ako aj 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, pričom 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.
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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č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zverejnenia, ako aj 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, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Obchodný vestník 243/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.12.2014
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 uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 15.12.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K024855
Spisová značka: 2K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Danka Zemánková, nar.
10.02.1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové, ktorej správcom je: Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, v časti o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny
rozhodol
Priznáva správcovi: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01
Martin, IČO: 47 166 142, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. 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 15.12.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K024856
Spisová značka: 4K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Križeková, nar. 3.4.1981, bytom
Kukučínova č. 34/20, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov
28, 028 01 Brezovica, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 15.10.2014,
vedený pod položkou registra 173/2014, pod číslom účtovného dokladu 44/10-14, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 12.12.2014
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K024857
Spisová značka: 1K/35/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAX, s.r.o., Ul. Karvaša a Bláhovca
743, 038 61 Vrútky, IČO: 35 807 024, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie: Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku
všeobecnej a oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Správca je oprávnený speňažiť majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty úpadcu zverejnený:
v Obchodnom vestníku č. 50/2014 zo dňa 13.3.2014 pod položkou K004829
v Obchodnom vestníku č. 70/2014 zo dňa 10.4.2014 pod položkou K006884 (s výnimkou nehnuteľného
majetku zapísaného s poznámkou v prospech tretej osoby)
v Obchodnom vestníku č. 77/2014 zo dňa 23.4.2014 pod položkou K007596
v Obchodnom vestníku č. 92/2014 zo dňa 16.5.2014 pod položkou K009230
a majetok uvedený v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VITSTAV s.r.o., 903 01 Tureň 64, IČO: 44
096 321:
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 34/2014 zo dňa 19.2.2014 pod položkou K003324, v spojení so
zápisom zverejneným v Obchodnom vestníku č. 90/2014 zo dňa 14.5.2014 pod položkou K008980 a zápisom
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 170/2014 zo dňa 5.9.2014 pod položkou K017117
ako podstatnú časť majetku patriaceho k podniku úpadcu formou verejného ponukového konania za nasledujúcich
podmienok:
predmetom speňaženia sú označené súpisové zložky majetku ako celok
v prvom kole ponukového konania sa bude majetok ponúkať za sumu minimálne 100% jeho súpisovej
hodnoty
oznámenie o ponukovom konaní spolu s podmienkami ponukového konania správca zverejní v
Obchodnom vestníku; správca môže oznámenie o ponukovom konaní zverejniť aj formou inzercie v regionálnom
periodiku alebo na vhodných internetových portáloch
správca v oznámení o ponukovom konaní určí minimálne dva termíny ohliadky ponúkaného majetku;
ohliadka sa bude konať, ak sa najneskôr deň vopred ohlási aspoň jeden záujemca; správca môže v priebehu
ponukového konania dohodnúť aj ďalšie termíny ohliadok
písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponuky
ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu, s označením na obálke: PONUKOVÉ KONANIE NEOTVÁRAŤ!
lehota na podávanie ponúk bude minimálne 50 dní, pričom lehota bude plynúť odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (za deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
rozhodujúcim kritériom pre víťaza ponukového konania je najvyššia cena
vyhodnotenie ponúk (otváranie obálok) vykoná správca do 3 dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk; správca o vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle príslušnému orgánu (súdu)
správca môže uložiť záujemcom povinnosť zložiť na účet správcu do konca lehoty na podávanie ponúk
zábezpeku, ktorá v prípade úspešného záujemcu, ktorý nepodpíše zmluvu, prepadne v prospech konkurznej
podstaty; výška zábezpeky musí byť pre všetkých záujemcov jednotná
správca uzavrie zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za splnenia vyššie uvedených
podmienok
ďalšie podmienky špecifikujúce podmienky určené súdom je oprávnený určiť správca.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 12.12.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K024858
Spisová značka: 2K/22/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Ján Ďurina CSc., nar.
03.06.1956, bytom Sládkovičova 1206/76, 024 04 Kysucké Nové Mesto, o návrhu veriteľa: Ladislav Červeník, nar.
06.12.1971, bytom 010 04 Bitarová 207, právne zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o.,
so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 640, v časti o žiadosti navrhovateľa na vrátenie
Ministerstvozložiteľovi,
spravodlivostitakto
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prevyšujúcej Vydáva
časti preddavku
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 začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Ján Ďurina CSc., nar.
03.06.1956, bytom Sládkovičova 1206/76, 024 04 Kysucké Nové Mesto, o návrhu veriteľa: Ladislav Červeník, nar.
06.12.1971, bytom 010 04 Bitarová 207, právne zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o.,
so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 640, v časti o žiadosti navrhovateľa na vrátenie
prevyšujúcej časti preddavku zložiteľovi, takto
rozhodol
V r a c i a zložiteľovi prevyšujúcu časť preddavku v sume 995,82 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi prevyšujúcu časť preddavku v sume 995,82 eur
evidovaného pod položkou denníka D18 položka registra 129, rok 2014, číslo účtovného dokladu 20/8-14, po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie zložiteľ preddavku, a to 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 15.12.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K024859
Spisová značka: 4K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Hudček, nar. 14.2.1978, bytom
013 56 Hvozdnica 28 (do 24.6.2014 podnikal pod obchodným menom Rudolf Hudček - ADLER, s miestom
podnikania 013 56 Hvozdnica 28, IČO: 40 068 056), správcom ktorého je: Mgr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Mgr. Radovanovi Birkovi, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.12.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024860
Spisová značka: 2K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Zemánek, nar.
13.03.1990, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové, ktorej správcom je: Mgr. Michal Miho, so sídlom
kancelárie Andreja Kmeťa 326/19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich 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 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 vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu 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 päťsto 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmluvy.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 päťsto 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.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zverejnenia, ako aj 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, pričom 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 uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 15.12.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K024861
Spisová značka: 4K/7/2011
Okresný súd Žilina zverejňuje rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici 41CoKR/39/2014 zo dňa 22.10. 2014:
41CoKR/39/2014
IČS: 5111212417
Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
MADACOM, a.s., so sídlom Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 048 348, správkyňou ktorého je
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, o návrhu zabezpečeného veriteľa
Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpeného
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na
odvolanie správkyne konkurznej podstaty z funkcie, o odvolaní JUDr. Tatiany Šumichrastovej, správkyne konkurznej
podstaty úpadcu MADACOM, a.s., Liptovský Hrádok IČO: 36 048 348, takto
rozhodol:
Uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 4K/7/2011-2124 zo dňa 8. septembra 2014 potvrdzuje.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Banskej Bystrici dňa 22. októbra 2014
JUDr. Miroslava Púchovská
predsedníčka senátu
Vypracovala: JUDr. Daniela Maštalířová
Okresný súd Žilina dňa 15.12.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024862
Spisová značka: 3K/44/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Juraj Puskailer, nar.: 17.05.1977, bytom ul. 29
augusta 15/F, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Michal Čovák, nar.:
26.03.1984, bytom
821 01
Bratislava,
občan
SR,zákona
zastúpený
opatrovníkom:
Katarína
Kováčová,
VydávaZálužická
Ministerstvo100/1,
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
súdna tajomníčka Okresného
súdu
Bratislava
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Juraj Puskailer, nar.: 17.05.1977, bytom ul. 29
augusta 15/F, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Michal Čovák, nar.:
26.03.1984, bytom Zálužická 100/1, 821 01 Bratislava, občan SR, zastúpený opatrovníkom: Katarína Kováčová,
súdna tajomníčka Okresného súdu Bratislava III
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Čovák, nar.: 26.03.1984, bytom Zálužická 100/1, 821 01
Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Róbert Baran, so sídlom Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, zn. správcu:
S1156.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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 rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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(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
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
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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 16.12.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K024863
Spisová značka: 3K/44/2014
spisová značka: 3K/44/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: JUDr. Juraj Puskailer, nar.: 17.05.1977, bytom ul. 29 augusta 15/F, 811 09 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Michal Čovák, nar.: 26.03.1984, bytom Zálužická 100/1, 821 01 Bratislava,
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 19.12.2014 o 9:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1
v miestnosti č. dv. 62
je z r u š e n é v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 ZKR

Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2014
JUDr. Milena Daubnerová, 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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K024817
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36-24K/212/99
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POĽNOSPOL, a.s. " v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 1. mája, Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 568 301
Súd zverejňuje opravné uznesenie:

36-24K/212/1999-435
OPRAVNÉ
UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu POĽNOSPOL, a.s. „
v konkurze“, 1. mája, Jesenské, IČO: 31 568 301, takto
rozhodol:
Označenie správcu konkurznej podstaty v druhej výrokovej vete uznesenia Krajského súdu v Banskej
Bystrici č.k. 36-24K/212/1999-421 zo dňa 26. augusta 2014 o p r a v u j e tak, že správne znie: Mgr. Radovan
Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok.

Označenie správcu konkurznej podstaty na str. 3, posledná veta prvého odseku odôvodnenia uznesenia Krajského
súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K/212/1999-421 zo dňa 26. augusta 2014 o p r a v u j e tak, že správne znie:
Mgr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
dvojmo, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu.
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.

V Banskej Bystrici, dňa 17. decembra 2014

JUDr. Alena Križanová
samosudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Anna Žabková

K024818
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/103/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OSIVEX a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čkalovova 22, Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 675 654
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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Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

č.k.: 1K/103/2000-494

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: OSIVEX a.s., Čkalovova 22, Košice, IČO: 31 675 654, správca konkurznej podstaty
predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
23. decembra 2014

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním 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 17.12.2014

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

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

2

