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K003175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ul. 067 61, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 454 559
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2010/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
správca úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staničná ul., 067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559, (ďalej len
„Úpadca“), podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu,
ktorá sa uskutoční dňa 07.03.2014 o 13:00 hod. (prezentácia od 12.45 hod.), na adrese správcovskej kancelárie:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba člena veriteľského výboru z dôvodu odstúpenia jedného z členov výboru v zmysle ustanovenia § 37
ods. 3 ZKR,
3. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu,
zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR.

V Prešove, dňa 12.02.2014

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K003176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Chupek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2064/5, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
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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Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
4K/32/2013 S1641
4K/32/2013
Iné zverejnenie

Mgr. Štefan Krnáč, správca úpadcu: Viktor Chupek, nar. 28.2.1963, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný
Kubín, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu správy
podstaty, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Predmetné číslu účtu je:
3226408555/0200 (v tvare IBAN: SK8402000000003226408555), účet je vedený vo VÚB, a.s.
V Brezovici, dňa 13.2.2014
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K003177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Jaš  ELMAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 377 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2013 S1270
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Dňa 30.01.2014 do kancelárie správcu mi bola doručená prihláška pohľadávky od:
veriteľ:
Monika Jašová
Branisková 4
040 01 Košice
prihlásená suma:
istina: 146, EUR
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 146, EUR.

Dňa 10.02.2014 do kancelárie správcu mi bola doručená prihláška pohľadávky od:
veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
prihlásená suma:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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istina: 358,29 EUR
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 358,29 EUR.

Dňa 10.02.2014 do kancelárie správcu mi bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od:
veriteľ:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
prihlásená suma:
P.č. 1: istina:

62,46 EUR

P.č. 2: istina: 2137,98 EUR
úroky:

93,69 EUR

P.č. 3: istina:

12,61 EUR

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 2306,74 EUR.

Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.správca podstaty

K003178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Lány  KeyService
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riadok č. 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 942 061
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2013 S548
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote v súlade s § 28 ods. 3 ZKR v platnom znení
JUDr. Tatiana Šumichrastová , správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Lány – KeyService, s miestom
podnikania Riadok 1, 036 01 Martin, IČO: 44942061 oznamuje, že dňa 10.2.2014 boli do kancelárie správcu
doručené, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihlášky pohľadávok veriteľa:
·
·

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 v celkovej sume
3.501,33 Eur.
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, zástupca: Consumer
Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 v celkovej sume 576,15 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
12.2.2014
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K003179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Antala AGROFARMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 232/131, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 114 189
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/25/2011S485
Spisová značka súdneho spisu:
28K/25/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR “) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu Jaroslav Antala AGROFARMA, Dlhá 232/131, 972 45 Bystričany, IČO 36 114 189 na základe
záväzného pokynu oddeleného veriteľa – ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa 12. februára 2014
oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
pod číslom OV č. 197/2011 dňa 13.10.2011, následne preradený v OV č. 112/2012 zo dňa 12.6.2012 a to pod
položkami 1/, 2/, 3/, 4/, 5/ a 27/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
FERBYT, s.r.o., Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Vladimír Ferenyi  konateľ, IČO 46 727 507,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 26535/R
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Jaroslav Antala AGROFARMA, Dlhá 232/131, Bystričany, IČO 36 114 189,
sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,€/osoba
Miesto konania dražby:
Notársky úrad: JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 10.03.2014 o 8.00 hod
Kolo dražby: siedme
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva:

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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LV č. 1100
·

hala pre nosnice, súpisné číslo 762, na pozemku parcelné č. KN „C“ 1269/3 s príslušenstvom,

LV č. 1858
·
·
·
·
·

pozemok – parcelné číslo 1269/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.269m2,
pozemok – parcelné číslo 1269/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.231m2,
pozemok – parcelné číslo 1269/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 367m2,
pozemok – parcelné číslo 1269/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 401m2,
pozemok – parcelné číslo 1429/8- ostatné plochy o výmere 213m2,

nachádzajúca sa v okrese Prievidza, obec Bystričany, katastrálne územie Bystričany, vo vlastníctve úpadcu v
podiele 1/1,
Opis a stav predmetu dražby:
Posudzovaná nehnuteľnosť – hala pre nosnice súpisné číslo 762 je osadená v rovinatom teréne na pozemku
parcelné číslo KN „C“ 1269/3 v katastrálnom území Bystričany, obec Bystričany, okres Prievidza.
Objekt je užívaný od roku 2005, na základe Kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Hala pre nosnice“, ktoré vydala
Obec Bystričany dňa 04.03.2005 pod číslom spisu 74/2005/18/SOÚ. Vzhľadom na stav konštrukčných prvkov
dlhodobej a krátkodobej živnosti, druh použitých stavebných materiálov, s prihliadnutím na stav údržby stanovujem
základnú technickú životnosť na 80 rokov.
Objekt je prízemný s čiastočným podzemným podlažím, vyhotovený ako hala s oceľovou nosnou konštrukciou
s obvodovým plášťom so sedlovou strechou. Hlavnú časť objektu tvorí chovná hala, komunikačne prepojená
s prevádzkovou časťou. Nosná oceľová konštrukcia je vyhotovená z oceľových rámov, ktoré sú tvorené rámovými
stojkami s rámovou priečkou. Kotvenie stĺpov je privarené k oceľovej platni pätky, základy pod stĺpmi sú betónové
monolitické pätky, základy medzi pätkami pod obvodovými stenami sú pásové z monolitického betónu
s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stĺpy sú obmurované vonkajším obvodovým murivom
z pórobetónových tvárnic PORFIX hrúbky 300 mm. Strešnú a zároveň aj stropnú konštrukciu tvoria väznice rámovej
konštrukcie, ktorá je zateplená sklenou vatou s parozábranou, zo spodnej časti s pletivom, krytina je z trapézového
pozinkovaného plechu pripevnená na oceľových väzničkách klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody nie sú
vyhotovené. Stropy z prevádzkovej časti nad 1. P.P. a 1.N.P. sú z pórobetónových panelov. Podlaha je betónová
s cementovým poterom, vnútorné a vonkajšie oceľové povrchy profilov sú opatrené nátermi, na murovaných
konštrukciách sú z vnútornej strany vyhotovené vápennocementové hladké omietky, vonkajšie omietky sú
vyhotovené zo striekaného brizolitu. Z čelnej strany haly je pristavený oceľový prístrešok s kotolňou, ktorý je
hodnotený samostatne v časti „Drobné stavby“. Objekt je pripojený na vedenie NN, vlastnú studňu, odkanalizovaný
je do žumpy.
PREVÁDZKOVÁ ČASŤ
V prevádzkovej časti v 1.N.P. je chodba, hygienické priestory – dve šatne a umyváreň, kancelária, elektrická
rozvodňa, samostatné WC, sklad obalov, chodba, zberná chodba, triediareň, v 1.P.P. je garáž, sklad vajec, priestor
pod trieďarňou oceľovými schodmi a nákladným výťahom.
V chodbe v 1.N.P. je podlaha z keramickej dlažby, v hygienických priestoroch je podlaha z keramickej dlažby, steny
sú obložené keramickým obkladom do výšky 2,10 m, sprchový kút s pákovou sprchovou batériou, umývadlo s
pákovou batériou, oceľový rebrový radiátor, okná sú drevené zdvojené, výklopné s vnútornými žalúziami,
v kancelárii je podlaha keramickej dlažby, okno plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, radiátor
oceľový panelový KORAD, v samostatnom WC je podlaha z keramickej dlažby, steny sú obložené keramickým
obkladom do výšky 1,50m, umývadlo s pákovou batériou, v klade obalov je podlaha z cementového poteru, bojler
na TÚV 120 l, v chodbe a zbernej chodbe je podlaha z cementového poteru, v trieďarni vajec je podlaha
z cementového poteru, výlevka s pákovou batériou, pri ktorej sú steny obložené keramickým obkladom, oceľový
rebrový radiátor.
V garáži v 1.P.P. je podlaha z cementového poteru, vráta sú oceľové otváravé, dvere drevené hladké, osadené
v oceľovej zárubni, v sklade vajec je podlaha z cementového poteru, strop je z pórobetónových panelov, v strede
podoprený oceľovou rámovou konštrukciou – stĺp 2 x U č. 120, nosník U č. 160.
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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CHOVNÁ HALA
V chovnej hale je podlaha z cementového poteru, elektrické ventilátory, v zadnej časti je zberný kanál na trus.
Stavba zaradená pre výber rozpočtového ukazovateľa a pre výpočet technickej hodnoty podľa metodiky USI ŽU ako
hala pre poľnohospodársku výrobu a chov živočíchov, ako hala pre hydinu.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Poznámky:
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/7721/06/Jus. zo dňa 17.5.2006 P1
273/06  zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 50/06

EX 306/07  U  Jozef Kaduch  pen.pl.č.7001010200006GC 04/06  Soc. poisťovňa Brat., pob. Prievidza 
zriadenie ex. zál. práva  P2 148/07  vz 50/07
EX 2525/06, EX 307/07  U  Jozef Kaduch  p.p.č.k.7001010076106  GC 04/06  Soc. poisťovňa Brat., pob.
Prievidza  zriadenie ex. zál. práva  P2 187/07 a P2 186/07 – vz 59/07
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8153/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 P1
156/07 zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 67/07
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8163/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 P1
157/07 zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 68/07
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8376/07/Jus. zo dňa 23.5.2007 P1
158/07 zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 69/07
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8191/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 P1
159/07 zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 70/07
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8240/07/Jus. zo dňa 23.5.2007 P1
165/07 zákaz nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 71/07
EX 9/07  U  František Stránsky  p.r.č.k.56Zm/40/2006  ZIHEKUAGRI spol. s r.o., Zem. Kostoľany  predaj nehn.
 P2 524/07  vz 117/07
EX 512, 905, 1078/2007  U  Jozef Kaduch  č.k.7001010224506GC04/06, 7001010308106 GC04/06,
7001010003207GC04/07  Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza  zriadenie ex. zál. práva  P2 152/08  vz 49/08
EX 938/08  U  JUDr. Jaroslav Kabáč  č.k.301/0300303005/2008  Všeobecná zdrav. poisť., a.s., Brat., pob.
Prievidza  zriadenie ex. zál práva  P2 424/09  vz 60/09
JUDr. Krasňanová  Upoved. č. EX 156/09  Sociálna poisť., pob. Prievidza  zriad. ex. zál. práva, P2 766/09  91/09
JUDr. Krasňanová  Upoved. č. EX 155/09  Sociálna poisť. pob. Prievidza  zriad. ex. zál. práva, P2 767/09  92/09
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EX 1147/09  U  JUDr. Jaroslav Kabáč  opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Prievidza  zriadenie ex.
zál. práva  P2 81/10  vz 20/10
EX 114/10  7  U  Mgr. Erik Tóth  opr. Soc. poisť., pob. Prievidza  zriadenie ex. zál práva  P(i) 803/10  vz 96/10
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom Československá obchodná banka, a.s., Bratislava (podľa V
3629/05  vz 79/05) zo dňa 10.8.2010 P(i)936/10 a to predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe  vz 110/10
DÚ Nováky – rozh .o zriadení záložného práva č. 674/320/20580/10/Jus zo dňa 27.8.2010 P(o) 1160/10  zákaz
nakladať so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  vz 133/10
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava  oznámenie o začatí výkonu záložného práva  P(i) 42/11  vz 4/11
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č. 674/320/5752/11/Jus  P(o) 391/11 – zákaz nakladať so zálohom
bez predch. súhlasu správcu dane  vz 47/11
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/17355/11/Jus  zákaz nakladať s predmetom záložného
práva bez súhlasu správcu dane  P(o) 826/11  vz 92/11
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/19461/11Jus  zákaz nakladať s predmetom záložného
práva bez súhlasu správcu dane  P(o) 960/11  vz 115/11
Uznes. okr. súdu v Trenčíne  sp. zn. 28K/25/201155 o vyhlásení konkurzu  správca konk. podstaty JUDr. Alojz
Žitník  P(o) 966/12  v.z. 110/12
EX 1307/2012  U  Mgr. Jozef Pavlík  opr. ČSOB, a.s., Bratislava  predaj nehnuteľností – P 1424/12  vz 160/12
ČASŤ C: Ťarchy
Na p.č.786/1,786/2, 787/1,2 (po zápise X 342/09) a č.s.232: Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s. Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 4.8.2004 V 2996/04  vz 75/04 –VZ 131/09
Na parc. č. 786/1, parc. č. 786/2, parc. č. 787/1,2 (po zápise X 342/09) súp.č.232 na parc. č. 786/2, hala na parc. č.
1269/3 záložné právo v prospech Istrobanky, a.s., Laurinská 1, Bratislava , IČO: 31331491 na základe zmluvy o
zriadení záložného práva zo dňa 22.8.2005 V 3629/05 vz 79/05 VZ 131/09
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/7721/06/Jus. zo dňa 17.5.2006 Z 4671/06  zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8153/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 Z 4827/07 zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8163/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 Z 4828/07 zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8376/07/Jus. zo dňa 23.5.2007 Z 4829/07 zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8191/07/Jus. zo dňa 22.5.2007 Z 4830/07 zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
DÚ Nováky rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/8240/07/Jus. zo dňa 23.5.2007 Z 4836/07 zákaz nakladať
so zálohom bez predch. súhlasu správcu dane
EX 424/07  P  Stanislav Polák  p. p. č. k. N 154/06, Nz 28510/06  MBD Nitra spol. s r.o., Nitra  zriadenie ex. zál.
práva  Z 2008/07  vz 78/07
EX 468/07  P  Ivan Ružička  č.7001010215207GC04/07  Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza  zriadenie ex. zál.
práva  Z 1215/08  vz 52/08
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EX 1252/07  P  Erik Tóth  č.7001010215207GC04/07  Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza  zriadenie ex. zál.
práva  Z 2704/08  vz 94/08
EX 946/08  P  Jozef Martišík  č.k.14Rob/176/200856  ZIHEKUAGRI spol. s r.o., Zem. Kostoľany – zriadenie ex.
zál. práva  Z 5245/08  vz 168/08
EX 938/08  P  JUDr. Jaroslav Kabáč  č.k.301/0300303005/2008  Všeobecná zdrav. poisť., a.s.,
Brat., pob. Prievidza  zriadenie ex. zál. práva  Z 2379/09  vz 61/09
EX 155/2009 a EX 156/2009  P  JUDr. Andrea Krasňanová  Sociálna poisťovňa Prievidza  zriadenie ex. zál.
práva  Z 5396/09 a Z 5397/09  vz 136/09
EX 635/09  P  JUDr. Ladislav Ďorďovič  opr. TEZAS spol. s r.o., Prievidza  zriadenie ex. zál. práva  Z 349/10 –
vz 18/10
EX 1147/09 P  JUDr. Jaroslav Kabáč  opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Prievidza – zriadenie ex.
zál. práva  Z 612/10  vz 20/10
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č. 674/320/20580/10/Jus zo dňa 27.8.2010 a zákaz nakladať so
zálohom bez predch. súhlasu správcu dane  Z 5259/10  VZ 142/10
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č. 674/320/5752/11/Jus Z 2501/11  zákaz nakladať so zálohom bez
predch. súhlasu správcu dane  vz 50/11
Exekučné príkazy na zriadenie ex. záložného práva  JUDr. Jozef Kaduch  opr. Soc. poisťovňa
Brat., pob. Prievidza :
 EX 307/2007  Z 2441/11, EX 512/2007  Z 2442/11, EX 306/2007  Z 2443/11, EX 905/2007  Z 2444/11, EX
1078/2007  Z 2445/11, EX 2525/2006  Z 2446/11  vz 51/11
EX 935/10  P  JUDr. Dušan Noskovič  opr. SR  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava 
zriadenie ex. záložného práva  Z 3900/11  vz 88/11
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/17355/11/Jus  zákaz nakladať s predmetom záložného
práva bez súhlasu správcu dane  Z 4417/11  vz 96/11
DÚ Nováky  rozh. o zriadení záložného práva č.674/320/19461/11Jus  zákaz nakladať s predmetom záložného
práva bez súhlasu správcu dane  Z 5076/11  vz 126/11
EX1015/2012  P  JUDr. Ladislav Ďorďovič  opr. TEZAS spol. s r.o., Prievidza  zriadenie ex. zál. práva  Z
3900/12  vz 92/12
EX 174/12  P  JUDr. Vladimír Kliniec  opr. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s., Banská Bystrica,
IČO: 36 644 030  Z 6175/12  vz 144/12
NEBYTOVÉ BUDOVY
a. Analýza polohy nehnuteľností
Posudzované nehnuteľnosti – hala pre nosnice súpisné číslo 762 sa nachádza v rovinatom teréne na pozemku
parcelné číslo KN – „C“ 1269/3 a sklad krmiva na pozemku parcelné číslo KN„C“ 1269/7 v katastrálnom území
Bystričany, obec Bystričany, okres Prievidza mimo zastavaného územia obce. Prístup k nehnuteľnostiam je zo
spevnenej poľnej komunikácie. Parkovanie je umožnené na spevnenej ploche pred objektom. Hala pre nosnice
je pripojená na vedenie NN, studňu, odkanalizovaný je do železobetónovej žumpy. Polohu nehnuteľnosti
vzhľadom k centre obce, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako okrajovú k centru.
Vybavenosť obce je na veľmi dobrej úrovni, nachádza sa tu základná škola s materskou školou, zdravotné
stredisko, pošta, niekoľko obchodov, kostol a ďalšie prístupné služby. V obci a v okolí obce sa nachádza veľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stredisko, pošta, niekoľko obchodov, kostol a ďalšie prístupné služby. V obci a v okolí obce sa nachádza veľa
možností na športovanie a relax. Obec Bystričany je od okresného mesta Prievidza vzdialená 18 km (centrum
obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou.
a. Analýza využitia nehnuteľností:
V čase obhliadky neboli objekty využívané. V minulosti bolo využívané na projektovaný účel ako hala pre
nosnice a sklad krmiva. Iné využitie sa dá predpokladať
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku:
·
·

znalecký posudok č. 76/2012 vypracovaný znalcom Ing. Adrián Bachratý a to pre nehnuteľnosť – Hala
pre nosnice /súpisová položka 27/ súpisné číslo 762 na pozemku parcelné číslo KN„C“ 1269/3,
všeobecná hodnota stavby 285.635,89,€,
znalecký posudok č. 76/2012 vypracovaný znalcom Ing. Adrián Bachratý a to pre nehnuteľnosti –
zastavané plochy a nádvoria /súpisová položka 1/, parc. č. 1269/2, všeobecná hodnota 4.961,79,€,
zastavané plochy a nádvoria /súpisová položka 2/, parc. č. 1269/3, všeobecná hodnota 4.813,21,€,
zastavané plochy a nádvoria /súpisová položka 3/, parc. č. 1269/5, všeobecná hodnota 1.434,97,€,
zastavané plochy a nádvoria /súpisová položka 4/, parc. č. 1269/7, všeobecná hodnota 1.567,91,€,
ostatná plocha /súpisová položka 5/, parc. č. 1429/8, všeobecná hodnota 1.567,91,€, celkom hodnota
pozemkov 14.345,79,€

Najnižšie podanie:
79.000,€
Minimálne prihodenie:
1.500,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 30.000,€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu: 13152177/5200 vedenom v OTP Banke
Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo,
ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
c)lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a
končí otvorením dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:
13152177/5200, vedený v OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica alebo originál potvrdenia banky
o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 13152177/5200
vedenom v OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet úpadcu č. účtu.: 13152177/5200 vedenom v OTP Banke Slovensko a.s., pobočka Považská
Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa
pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet pripísaná do 10 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet pripísaná do 10 dní od
skončenia dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042 / 426 17 44,45.
Miesto obhliadky:
Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh
dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom
udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom
katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o
nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše
„Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s
odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Považskej Bystrici dňa 13. februára 2014
JUDr. Alojz Žitník, správca

K003180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek  MKV "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 24, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2013 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: Ing. Mário Šimek  MKV, so sídlom: 900 63 Jakubov 475, IČO: 32 642 890,
zápis: živnostenský register Okresného úradu Malacky, č. živ. registra. 1063398 (ďalej aj ako len “Dlžník“ alebo
„Predkladateľ Plánu“), vedeným Okresným súdom Bratislava I pod spis. zn.: 3R/5/2013

Sp. zn.:

3R/5/2013
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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Miesto konania:

Hodžovo nam. 3, 811 06 Bratislava

Dátum, čas:

12.02.2014, 14:00 hod

Deň vydania: 18.02.2014

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Tatra banka, akciová spoločnosť, IČO: 00 686 930, v zast.: Mgr. Zuzana Zacharová,
2. OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, Štúrova 5, Bratislava, v zast. Ing. Adriana Ďurigová,
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, 29. augusta, 810, Bratislava, v zast. František
Kašper

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného
plánu Dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom návrhu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Záver

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „zvolávateľ“) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho
členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na
zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní traja členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

Ad 2/ Stanoviská a požiadavky
reštrukturalizačného plánu Dlžníka

členov

veriteľského

výboru

k predloženému

záverečnému

návrhu

Zvolávateľ oznámil prítomným členom Veriteľského výboru, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 28.01.2014 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej
zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Nakoľko Zvolávateľ preposlal všetkým členom
Veriteľského výboru doručený návrh Plánu na naštudovanie, Zvolávateľ vyzval prítomných členov Veriteľského
výboru, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady k Plánu.

K predloženému návrhu Plánu nemal nikto z prítomných členov veriteľského výboru pripomienky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ad 3/ Hlasovanie o schválení predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Následne predseda Veriteľského výboru dal hlasovať o schválení Plánu Dlžníka podľa ust. § 144 ZKR.
Predseda Veriteľského dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu
Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení plánu
hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej
schôdze podľa § 146 ZKR.“

Výsledky hlasovania:

Za:

2 hlasy (Tatra banka, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.)

Zdržal sa:

1 hlas (Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave)

Proti:

0 hlasov

Výsledok hlasovania:

za

2 hlasy

proti

0 hlasov

zdržal sa

1 hlas

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu
Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení plánu
hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej
schôdze podľa § 146 ZKR.“

Ad4/ Záver
Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým prítomným členom a Dlžníkovi a ukončil zasadnutie.

____________________________
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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Tatra banka, akciová spoločnosť
predseda veriteľského výboru
v.z. Mgr. Zuzana Zacharová

Príloha:
Prezenčná listina

K003181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMPOINVEST, s.r.o. Vranov n/Topľou
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1231/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 170 968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013S787
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu : REMPOINVEST, s.r.o., so sídlom 1. mája 1231/6, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 170 968 o z n á m u j e účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Slnečná 39, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod. do 14,00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 0903 375 501, alebo na emailovej
adrese: galovaanna@post.sk.
V Prešove 13.02.2014  správca Gaľová

K003182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek  MKV "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 24, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2013 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Filip Osvald, reštrukturalizačný správca dlžníka Ing. Mário Šimek MKV so sídlom Jakubov 475, 900 63
Jakubov, IČO: 32 642 890 oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 12.02.2014 schválil záverečný
návrh reštrukturalizačnyého plánu predložený dlžníkom a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení
plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu, termín je vhodné si dohodnúť vopred na
t. č. 0905 646 291.
Správca zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2) ZoKR schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2) ZoKR schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
12.03.2014, miesto konania: Hotel Medium, Tomášikova 34, 821 01 Bratislava – miestnosť Malá sála. Prezentácia
začne od 10:00 hod, začiatok schôdze o 10:15 hod.
Program:
1/ Otvorenie, 2/ Rozprava podľa § 147 ods. 1 ZoKR, 3/ Hlasovanie o prijatí plánu, 4/ Záver
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti  pravosť podpisu veriteľa na splnomocnení musí
byť úradne osvedčená.
V Bratislave, dňa 13.02.2014, Mgr. Filip Osvald

K003183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Klein
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petržalská 1, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/72/2011/S787
Spisová značka súdneho spisu:
1K/72/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Roland Klein bytom Petržalská 8, 060 01 Kežmarok v zmysle záväzného
pokynu zástupcu nezabezpečených veriteľov zo dňa 19.11.2013 č.j. 294280/OSP I/2013 vyhlasuje podľa ust. § 92
ods. l písm. d/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení III. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu:
Peňažné pohľadávky
1. peňažná pohľadávka v sume 2.000, Eur a úrok z omeškania 9 % od 15.4.2012 do zaplatenia na základe
rozsudku Okresného súdu v Považskej Bystrici č.k. 9Cb/207/201260 zo dňa 23.09.2013, dlžník INVEST – TATRA,
s.r.o. Podvážie 216, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 346 79
2. pohľadávka – vyrovnávací podiel pri zániku účasti spoločníka – úpadcu v spoločnosti KLEIN GROUP, s.r.o.
Kežmarok, IČO: 36 491 497 vo výške 4.647,14 Eur dlžníci: Bibiana Petrasová, rod. Kleinová , Levočská 6/1768
Kežmarok a Ivana Kleinová, rod. Kornasová bytom Petržalská 8, 060 01 Kežmarok
Náležitosti ponuky:
1/ Záujemca predloží ponuku majetku v zalepenej obálke s označením „ Konkurz č.k. 1K/72/2011 – „neotvárať na
adresu správcovskej kancelárie: Mgr. Anna Gaľová, Slnečná 39, 080 01 Prešov.
2. Ponuka musí obsahovať návrh ceny za pohľadávku. Fyzická osobapodnikateľ uvedie meno a priezvisko, adresu
trvalého pobytu, pridelené IČO. Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko, bydlisko a fotokópiu
preukazu totožnosti. Právnická osoba : obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra, doklad
preukazujúci uhradenie zálohy 20 % navrhovanej kúpy pohľadávky. Zálohu záujemca uhradí na bankový účet vo
VÚB č.ú. 3041093059/0200, ako variabilný symbol uvedie 1722011. Záujemca zároveň uvedie v návrhu číslu účtu,
na ktorý v prípade neúspešnosti, správca vráti vloženú zálohu.
3. kupujúcim sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Lehota na predkladanie obálok sa určuje do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
5. Správca v lehote 10 dní odo dňa termínu na otváranie obálok oznámi záujemcom výsledok ponukového konania.
V prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzatvorí zmluvu o
postúpení pohľadávky, má správca nárok na zmluvnú pokutu, ktorá je vo výške povinnej zábezpeky 20 %. Správca
môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania, ktorého ponuka bola druha v poradí najvyššia k
uzatvoreniu zmluvy za ním ponúkanú kúpnu cenu a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude príslušným orgánom
vyhodnotená ako cenovo primeraná.
6. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Neúspešným záujemcom budú vrátené zálohy najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
7. Lehota splatnosti kúpnej ceny je deň podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky. Uzatvorenie zmluvy podlieha
schváleniu zástupcu veriteľov.
8. Bližšie informácie týkajúce sa predmetného majetku – pohľadávok si záujemca môže vyžiadať telefonicky u
správkyne na tel. č. 0903 375 501 alebo na mailovej adrese: galovaanna@post.sk
správca
V Prešove dňa 13.02.2014

K003184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Janeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 219/32, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1962
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S1590
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., IČO: 46 570 675 so sídlom kancelárie: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Mária Janeková, nar. 07.01.1962, bytom Továrenská 219/32, 976 31 Vlkanová,
zastup. JUDr. Lukášom Kožákom, advokátom, so sídlom Nám SNP č. 13, 974 01 Banská Bystrica oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 048/480 01 06,
emailom: advisorsks@gmail.com.
Advisors k.s.
správca
Mgr. Marcel Bogdáni

K003185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REVYX, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská 13, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 857 471
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2012 S1508
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava,
Číslo účtu: 5048820465/0900
Suma a mena: 14528,15, EUR
Súpisová hodnota: 14528,15, €
Deň zaradenia do súpisu: 13.02.2014
Dôvod:  ukončenie bankových záruk vedených v Tatra banke, a.s. a následné vymoženie a prevedenie finančných
prostriedkov na konkurzný účet úpadcu.

V Bratislave dňa 13.02.2014
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K003186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Janeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 219/32, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1962
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S1590
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Mária Janeková, nar.
07.01.1962, Továrenská 219/32, 976 31 Vlkanová Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2K 1/2014, zo dňa 03.02.2014 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 Mária Janeková, dob.: 07.01.1962, Továrenská 219/32, 976 31 Vlkanová, Slovak republic, (hereinafter only
“the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2K 1/2014 dated
on 3th of February 2014, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2014 dňa
07.02.2014. Dňom 08.02.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 26/2014 on 7th February
2014. Bankruptcy was declared on 8th February 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).

1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, 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 recovery proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. 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 – Advisors k.s, Komenského 18B, 974 01 Banská
Bystrica, Slovensko, 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 Banská Bystrica (§ 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).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – Advisors k.s, Komenského 18B, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers the
application to the court - District Court Banská Bystrica / Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975
59 Banská Bystrica, 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 Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

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

5. 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).

6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment 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).

7. 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).

8. 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).
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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).

9. 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).

10. 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).

11. 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).

12. 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).

13. 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 (§ 29sec. 4
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 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).

14. 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).

15. 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).

16. 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).

17. 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 Business Journal (§ 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
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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).

18. 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).

19. 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).

20. 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 matter 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 fulfil 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 Code of Civil procedure).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Banskej Bystrici dňa 12.02.2014
In Banská Bystrica, on 12th February 2014
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Advisors k.s.  Mgr. Marcel Bogdáni, správca konkurznej podstaty

Advisors k.s.  Mgr. Marcel Bogdáni, trustee of the Bankrupt

K003187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Matysová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 25, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/34/2013 S 1265
Spisová značka súdneho spisu:
38K/34/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Mgr. Martin Berec, správca konkurznej podstaty, značka správcu S 1265, so sídlom kancelárie
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín dlžníka  Kataríny Matysovej, nar. 12.7.1968, bytom Piešťanská 25, Trenčín, týmto
oznamuje, že do spisu v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Jilemnického 2, 911 01
Trenčín, počas úradných hodín medzi 08:30  12:00 a 13:00  15:30 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom
objednaní u správcu na t. č. +421948331332.

Mgr. Martin Berec  správca

K003188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plastika  Machinery, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 529 087
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2013 S293
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Tomáš Pintér, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: Plastika  Machinery, s.r.o., v „ konkurze“ so sídlom
Novozámocká č. 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087 a to pohľadávky:
Peňažná
pohľadávka
1.

2.
3.

Dlžník

Dlžná
mena

suma,

Marián Takáč,MIGARO, Bazovského 14,
216,00 €
949 01 Nitra
Marián Takáč,MIGARO, Bazovského 14,
338,40 €
949 01 Nitra
BER.SKO, s.r.o., Matuškova 48, 976 31
495,41 €
Vlkanová
Plastimat H+P, s.r.o., Bohdanovce nad
30 740,00 €
Trnavou č. 412, 919 09

Právny dôvod vzniku pohľadávky
Neuhradenie faktúry č. 11100199 so splatnosťou 09.08.2011
za poskytnutie služby
Neuhradenie faktúry č.11100209 so splatnosťou 18.08.2011
za poskytnutie služby
Neuhradenie faktúry č. 29100394 so splatnosťou 22.10.2009,
za opravu foriem
Neuhradenie faktúry číslo 11100278 so splatnosťou
30.10.2011, za Výroba formy Uzáver M11

Predaj majetku sa môže uskutočňovať jednotlivo aj v súboroch podľa ponuky záujemcov. Ponuka záujemcu musí
byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 26.02.2014 do 15 00 hodiny na adresu kancelárie správcu:
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byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 26.02.2014 do 15 00 hodiny na adresu kancelárie správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno. V prvom kole verejného ponukového konania sa majetok bude speňažovať
za najvyššiu ponuku schválenú veriteľským výborom. Náležitosti ponuky: 1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej
obálke s viditeľným označením „ Konkurz 32K/5/2013 neotvárať“ 2. Ponuka musí obsahovať: návrh cenovej
ponuky,  pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je
pridelené,  pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, 4. Doručená ponuka je po uplynutí
termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu
meniť, dopĺňať, ani vziať späť. 5. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď
boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich
odosielateľovi. Informácie o pohľadávkách Vám poskytne správca na tel. č. 0905661269.

K003189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TS MOTORY, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 233
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2011 S1501
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa úpadcu: TS MOTORY, a.s., so sídlom Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO: 36 381
233, zvoláva v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 13.3.2014 o 10,00 hod v sídle správcu na ul. Hollého 24 v Žiline. Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba člena veriteľského výboru
4. Záver
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby predložia
aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad
totožnosti.
Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa

K003190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kolísek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 220 984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/25/2013  S1501
Spisová značka súdneho spisu:
3K/25/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 28.01.2014 bol v Obchodnom vestníku č. OV 18/2014 zverejnený súpis oddelenej podstaty. Správkyňa
aktualizuje hodnotu súpisovej zložky B) nasledovne:
Oddelená podstata

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika  Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina

Opis súpisovej zložky majetku:

B)
1) Druh cenného papiera  akcia kmeňová
2) Názov a sídlo emitenta: Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., Žilinská cesta 49/25, Lietavská Lúčka
3) IČO emitenta: 0031561837
4) ISIN: SK1120007085
5)séria: 01, počet cenných papierov: 2

Súpisová hodnota:

B) 40,- EUR (20, EUR/ks)

K003191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vyrobík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 595 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S619
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca úpadcu Ján Vyrobík, Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa, IČO: 34595821,
vyhlasuje 2.kolo dražby na predaj majetku všeobecnej podstaty, súpis ktorého bol zverejnený v OV 211/2012,
vydaný dňa 31.10.2012, K014175 a 1.kolo dražby na predaj majetku oddelenej podstaty, súpis ktorého bol
zverejnený v OV 211/2012 , vydaný dňa 31.10.2012, K014171.
Dražba sa uskutoční dňa 10.marca 2014 o 11.00 hod. v sídle správcu, ul. Dončova 13, Ružomberok.
Podmienky dražby sú k dispozícii na vyžiadanie u správcu, tel.a fax: 0444329196, 0905271718, email:
herich@stonline.sk.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K003192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Číková, DIFU
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 473/8, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2013/S1494
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Speňaženie peňažnej pohľadávky vo výške 280,39 EUR za obdobie 01/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ladislav Hrobárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2009/ S1226
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
číslo listu opis súpisovej zložky majetku

súpisová hodnota

245

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac apríl 2013

203,56 Eur

246

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac apríl 2013

978,26 Eur

247

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac máj 2013

203,56 Eur

248

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac máj 2013

975,42 Eur

249

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac jún 2013

203,56 Eur

250

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac jún 2013

961,41 Eur

251

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac júl 2013

201,45 Eur

252

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac júl 2013

982,36 Eur

253

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac august 2013

201,45 Eur

254

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac august 2013

968,92 Eur

255

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac september 2013

201,45 Eur

256

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac september 2013

953,61 Eur

257

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac október 2013

201,45 Eur

258

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac október 2013

968,92 Eur

259

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac november 2013

201,45 Eur

260

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac november 2013

1.012,95 Eur

261

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac december 2013

201,45 Eur

262

v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac december 2013

840,16 Eur

K003194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zoltán Plajer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova 47/64, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2012S12
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: Ing. Zoltán Plajer, nar. 23.04.1966, bytom Eötvösova ul. 47/64, 945 01 Komárno v konkurznej veci
vedenej pred OS Nitra č. k. 32K 8/2012, konanej dňa 12.02.2014 o 9.50 hod.

Miesto konania: kancelária správcu, ul. Podzámska č. 12, Nové Zámky, na I. poschodí.

Prítomní:
a/ správca JUDr. Vlasta Suchanová /zvolávateľ schôdze/
b/ zástupca veriteľov: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako
veriteľ č. 14 – 60 a 62  97 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 133.018 v zast. Ing. Jana
Šírová, v zmysle poverenia zo dňa 28.01.2014

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní.
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Správca otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov, pričom konštatoval, že bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1
druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z..

2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní.
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov, že predloží návrh konečného rozvrhu výťažku v danom konaní,
obratom zástupcovi veriteľov s tým, že následne bude zákonným spôsobom zverejnený v obchodnom vestníku.
Zároveň správca informoval, že dlžník si svoje povinnosti počas konkurzného konania plnil, preukazoval príjem,
z ktorého boli mesačne vykonávané zrážky v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, pracuje nepretržite v riadnom pracovnom
pomere a je zároveň aj podaný s návrhom na vyhlásenie konkurzu návrh na oddlženie.

Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov vzal na vedomie správu správcu konkurznej podstaty bez pripomienok.

3. 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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Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie veriteľského výboru – zástupcu veriteľov, ukončené.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený zástupcovi veriteľov, jeden rovnopis je
určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je pre správcu.

V Nových Zámkoch dňa 12.02.2014, zápisnica ukončená o 10,00 hod.

zástupca veriteľov :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako veriteľ č. 14 – 60 a 62 
97 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 133.018 v zast. Ing. Jana Šírová

.......................................
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

.........................................

K003195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prefabetón Koš, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 285/12, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 29R/2/2013 S294
Spisová značka súdneho spisu:
29R/2/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

473. Hnuteľná vec
Osobné auto Peugeot 607 2.2 PD083BL
rok výroby: 2004
stav opotrebovanosti: havarované
Súpisová hodnota majetku: 100, Eur
Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Číslo ZP: 431, 432

JUDr. Viliam Vaňko
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Adamec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 17, 969 01 Vysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 29/2013 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
1K 29/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie SNP 33/18, Veľký Krtíš, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marko
Adamec, nar. 25.03.1972, bytom Vysoká 17, 969 01 Vysoká, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, bola po základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
veriteľ: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 35 968 079, Kolárska 6,
Bratislava, celková suma 126,59 EUR (108,62 EUR istina, 17,97 EUR úroky z omeškania).
Vo Veľkom Krtíši dňa 12.02.2014
JUDr. Vladimír Nosko, správca konkurznej podstaty

K003197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2013 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
3R/7/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. 3R/7/2013

Dlžník:

AD TEAM, s.r.o.
sídlo: Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO: 36 279 323

dátum konania:

10.2.2014

miesto konania:

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava

čas konania:

13,00 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IMPULSLEASING Slovakia s.r.o., člen veriteľského výboru
Antalis, a.s., člen veriteľského výboru
SCP PAPIER, a.s., člen veriteľského výboru
SR, Finančné riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava, člen veriteľského výboru
AD TEAM, s.r.o., dlžník
JUDr. Martin Sečanský, správca
Program:

rozhodovanie o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
podľa § 144 ods. 1 ZKR

Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby prezentovali
svoje pripomienky k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu. Veriteľ SR, Finančné
riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava vyjadril svoj nesúhlas s predloženým reštrukturalizačným plánom, pričom tento
veriteľ požaduje uspokojenie na úrovni 100 % jeho zistenej pohľadávky. Po následnej diskusii už nikto z prítomných
členov veriteľského výboru nevzniesol pripomienky k predloženému reštrukturalizačnému plánu, pričom členovia
veriteľského výboru nenavrhli, aby sa hlasovalo o vrátení predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníkovi späť na
prepracovanie. Predseda veriteľského výboru preto vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili,
či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu
o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.

Hlasovanie:
za:

4 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., IMPULSLEASING Slovakia s.r.o., Antalis, a.s.,
SCP PAPIER, a.s.)

proti:

1 hlasov (SR Finančné riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava)

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 13,20 hod.

V Bratislave 10. februára 2014
Sberbank Slovensko, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, LL.M., PhD., konateľ

K003198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Murárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2013 S1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: Marián Murárik, nar. 10.8.1971, bytom Nitra, v konkurznom konaní
vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 32K/49/2013 som dňa 2.12.2013 zvolala v súlade s
ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení prvú schôdzu veriteľov na deň 5.3.2014 o 10.00 hod.
Zvolanie schôdze bolo zverejnené v OV SR č. 235/2013 dňa 5.12.2013.

Oznamujem týmto, že nakoľko správca zmenil sídlo kancelárie, schôdza veriteľov sa bude konať v
kancelárii správcu na ul. Ľ. Štúra č. 19, 934 01 Levice.

V Leviciach dňa 12.2.2014
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K003199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Slimáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Martina 101, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2013 S98
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Eva Slimáková, nar. 28.06.1979, bytom Sv. Martina 101, 919 35 Hrnčiarovce
nad Parnou, v zmysle § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam prvú schôdzu
veriteľov na deň 27.3.2014 so začiatkom o 09.00 hod v kancelárii správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, 1.
poschodie.

Program schôdze:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
6. Rôzne
7. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na
schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

K003200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Šulek, nar. 05.02.1970
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 807/44, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.19
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2013  94 S 1315  1
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 31 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Správca : BMK Konkurz, k. s., Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Veriteľ : Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Zástupca : Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
Úpadca : Ervín Šulek, nar. 05.02.1970, Hlavná 807/44, 931 01 Šamorín
Označenie pohľadávky a suma pohľadávky : 19/2013 S 1315 1

667,60 €

Značka správcovského spisu : 25K/32/2013 S 1315 1
Spisová značka veci : 25K/32/2013  94
Dátum doručenia : 13.02.2014
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok : 13.02.2014
Iné : Prihláška doručená po riadnej prihlasovacej lehote
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Tomáš Kosák
zástupca kancelárie správcu

K003201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.A.G. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2013 S1375
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 447, okres: Revúca, obec: Tornaľa, kú.: Behynce
STAVBY
Názov

Hodnota

Spoluvlast.podiel Deň zaradenia

Senník bez súp.č., parc. č. 340/8

491,66 €

1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 562, parc.č. 340/12

14 969,84 € 1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 563, parc.č. 340/16

9 200,24 €

1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 564, parc.č. 340/20

14 365,63 € 1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 565, parc.č. 340/24

13 118,94 € 1/1

12.2.2014

Kafiléria bez súp.č., parc.č. 340/29

3 396,89 €

1/1

12.2.2014

Kotolňa bez súp.č., parc.č. 340/30

7 884,96 €

1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 569, parc.č. 340/35

20 975,69 € 1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 568, parc.č. 340/39

17 666,05 € 1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 567, parc.č. 340/43

17 433,48 € 1/1

12.2.2014

Teľatník súp.č. 566, parc.č. 340/47

16 893,88 € 1/1

12.2.2014

Prístavba k teľatníku súp.č. 565, parc.č. 340/24

19 549,18 € 1/1

12.2.2014

Prístavba k teľatníku súp.č. 569, parc.č. 340/35

18 460,59 € 1/1

12.2.2014

Plot okolo areálu

46,40 €

1/1

12.2.2014

Prípojka vody

612,31 €

1/1

12.2.2014

Záložné právo
poradie podľa vzniku ZP
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SR Daňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3.SR Daňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3.SR Daňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SR Daňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SR Daňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Pôdohospodárska platobná agentúra

PRÍSLUŠENSTVO K STAVBÁM
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.

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

612,31 €

1/1

12.2.2014

2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Výbehy pri teľatníkoch

1 697,02 €

1/1

12.2.2014

Spevnené plochy medzi stavbami

11 837,53 € 1/1

12.2.2014

Spevnené plochy asfaltové

6 161,06 €

1/1

12.2.2014

Žumpy pre teľatníky

1 837,39 €

1/1

12.2.2014

Zberná žumpa tek.hnoja parc.č. 340/7

18 160,32 € 1/1

12.2.2014

Zberná žumpa, parc.č. 340/51

9 427,66 €

1/1

12.2.2014

Vonkajšia kanalizácia

144,84 €

1/1

12.2.2014

Zach.povrch.vôd, parc.č. 340/2

1 949,59 €

1/1

12.2.2014

1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Čerpadlo na par.č. 353

223,50 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Vrátnica súp.č. 153, parc.č. 346

194,78 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Kravín K 100 súp.č. 570, parc.č. 348

11 258,75 € 1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Kravín K98 súp.č. 571, parc.č. 349

20 767,63 € 1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Váha bez súp.č., par.č. 345

166,64 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Plot vonkajší

101,29 €

1/1

12.2.2014

Vnútorný plot

466,31 €

1/1

12.2.2014

Žumpy pri K98

18, €

1/1

12.2.2014

Vodoprípojka K98

21,19 €

1/1

12.2.2014

Prípojky kanalizácie

659,35 €

1/1

12.2.2014

Žumpa pre K100

35,90 €

1/1

12.2.2014

Prípojka vody pre K100

51,89 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Prípojka kanalizácie pre K100

234,14 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SR Daňový úrad

Silážná jama, par.č. 355/3

751,60 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

Silážná jama, par.č. 355/4

2 761,10 €

1/1

12.2.2014

1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Slovenská sporiteľňa a.s.
3. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
1. Slovenská sporiteľňa a.s.
2. SRDaňový úrad

STAVBY

PRÍSLUŠENSTVO K STAVBÁM

V Košiciach 12.2.2014
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.A.G. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2013 S1375
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Právny dôvod vzniku: Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu ( § 11 ods. 4 zák.č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka
evidovaná voči Ing. Petrovi Dobrotovi, CSc., bytom Hradná 97, Jovice. Výška pohľadávky: 6.640, €. Dátum
zaradenia do súpisu: 12.2.2014.
V Košiciach 12.2.2014
JUDr. Jarmila Zvarová
správca

K003203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Široký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 16, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2013 S400
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam čísla účtu správy majetku pre účely zloženia kaucie
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Široký, bytom: Jána Smreka 16, 841 08
Bratislava týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava, číslo účtu: 3 130 183 400 / 3100,
IBAN: SK 91 3100 0000 0031 3018 3400, SWIFT: LUBA SKBX
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K003204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Adamčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovská 67, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 18.02.2014

26K/20/2010 S1339
26K/20/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.  časť mzdy za mesiace november, december 2013, (zrážky
zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130 €

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K003205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Konta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2. 1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2013 S423
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :

prihlasovanie

pohľadávok

§ 28  Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
(3) Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze
Správca obdržal dňa 13.2. 2014 dve prihlášky nezabezpečených pohľadávok nasledovne :

dňa

29.11.

2013.

Veriteľ : GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO : 35 838 25
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v nasledovnom členení :
Por.č. Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

1

2.345,22 €

290,18 €

XX

1.257,91 €

7.663,31 €

3.770,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ nadobudol nižšie uvedenú pohľadávku od veriteľa ĽUDOVÁ BANKA, a.s., ( od 01.11.2007 VOLKSBANK Slovensko, a.s.) so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
vložka číslo 158/B, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 23.11.2006 ( ďalej len „ právny predchodca veriteľa “ ), (
Príloha č. 1 – Zmluva o postúpení pohľadávok ).
 Právny predchodca veriteľa a dlžník uzatvorili dňa 26.08.2004 Zmluvu o spotrebnom úvere č. 505249 ( ďalej v texte len ako „
Zmluva “ ), na základe ktorej bol dlžníkovi poskytnutý úver vo výške 4.979,09 EUR ( 150.000, Sk ), pri úrokovej sadzbe 11.25 % p.a.
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. I. bod 10. Zmluvy o úvere, že dlžná čiastka sa úročí debetným úrokom denne od prvého dňa
omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia dlžnej čiastky (vrátane).“ ( príloha č. 2 – Zmluva
o spotrebnom úvere č. 505249 zo dňa 26.08.2004).
 Nakoľko sa dlžník dostal so splácaním úveru do omeškania právny predchodca veriteľa v súlade s článkom V. bod 27. písm. d)
Zmluvy vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru listom zo dňa 21.09.2006.
Právny
 Veriteľ si Návrhom na vydanie platobného rozkazu doručeným Okresnému súdu Nové Zámky dňa 12.07.2010 uplatnil svoj nárok
dôvod
prostredníctvom súdu. Okresný súd Nové Zámky Rozsudkom sp. zn.: 6C/192/2011 zo dňa 30.10.2012 ( právoplatný dňa 12.01.2013
a vykonateľný dňa 28.01.2013 ) zaviazal dlžníka na úhradu sumy 3770,00 EUR s úrokom vo výške 11,25 % p.a. zo sumy 3014,64
EUR od 16.11.2006 do zaplatenia a úrokom z omeškania vo výške 8,50 % p.a. zo sumy 493,68 EUR od 16.11.2006 až do zaplatenia
a nahradiť trovy konania vo výške 1016,04 EUR , ( príloha č. 3 – Návrh na vydanie platobného rozkazu, príloha č. 4 – Rozsudok).
 Následne na základe Návrhu veriteľa na vykonanie exekúcie zo dňa 01.03.2013 začalo exekučné konanie na exekútorskom úrade
JUDr. Rudolfa Krutého v Bratislave č. k. Ex 5198/13. ( príloha č. 5 – Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 03.09.2013)
 Pohľadávka veriteľa predstavovala ku dňu vyhlásenia konkurzu, t.j. 14.10.2013 nezaplatenú istinu vo výške 3770,00 EUR, úrok
vyčíslený ku dňu 14.10.2013 vo výške 2345,22 EUR, úroky z omeškania vyčíslené ku dňu 14.10.2013 vo výške 290,18 EUR,
nezaplatené trovy súdneho konania vo výške 1016,04 EUR a trovy exekučného konania vo výške 241,87 EUR pozostávajúce z trov
právneho zastúpenia v exekučnom konaní vo výške 223,87 EUR, trov notárskeho overenia vo výške 1,50 EUR a poplatku za vydanie
poverenia vo výške 16,50 EUR ( trovy celkom 1257,91 EUR ).
Por.č. Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

2

2.797,08 €
XX
153,20 €
XX
XX
2.950,28 €
Veriteľ nadobudol nižšie uvedenú pohľadávku od veriteľa ĽUDOVÁ BANKA, a.s., ( od 01.11.2007 VOLKSBANK Slovensko, a.s.) so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
vložka číslo 158/B, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 23.11.2006 ( ďalej len „ právny predchodca veriteľa “ ), (
Príloha č. 1 – Zmluva o postúpení pohľadávok ).
 Právny predchodca veriteľa a dlžník Lendvayová Renáta, r.č. XXXXXX/XXXX, Šípová 5, 947 03 HurbanovoBohatá uzatvorili dňa
27.09.2004 Zmluvu o spotrebnom úvere č. 505255 ( ďalej v texte len ako „ Zmluva “ ), na základe ktorej bol dlžníkovi poskytnutý úver
vo výške 4.979,09 EUR ( 150.000, Sk ), pri úrokovej sadzbe 11,25 % p.a.. ( Príloha č. 2 – Zmluva o spotrebnom úvere č. 505255 zo
dňa 27.09.2004 ).

Na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva uzavrel právny predchodca veriteľa a ručiteľ Richard Konta Zmluvu o ručení zo
dňa 27.09.2004, v ktorej sa dlžník zaviazal, že uspokojí pohľadávku z Úverovej zmluvy vrátane úrokov, poplatkov a ďalších nákladov
spojených s úverom, ak ju riadne a včas neuspokojí dlžník. (Príloha č. 3 – Zmluva o ručení č. 50525501 zo dňa 27.09.2004)

Nakoľko sa dlžník dostal so splácaním úveru do omeškania právny predchodca veriteľa v súlade s článkom V. bod 27. písm. d)
Právny Zmluvy vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru listom zo dňa 17.02.2006 (Príloha č. 4 – Vyhlásenie o mimoriadnej splatnosti úveru zo
dôvod dňa 17.02.2006 ).

Dňa 13.04.2006 vydal Okresný súd Komárno Platobný rozkaz, spis. zn.: 5Rob/258/2006, ktorým zaviazal dlžníka zaplatiť
veriteľovi sumu 4.189,41 EUR (126.210,20 Sk) spolu s úrokom vo výške 8,50 % ročne od 17.02.2006 do zaplatenia, spolu s úrokom
z omeškania v sume 0,93 EUR (28,12 Sk), trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 251,34 EUR
(7.572, Sk). Platobný rozkaz sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 25.07.2006. ( Príloha č. 5 – Platobný rozkaz sp. zn.:
5Rob/258/2006 ).

Následne podal právny predchodca veriteľa návrh na vykonanie exekúcie. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie boli na
účet veriteľa pripísané platby v celkovej výške 2.993,33 EUR, Po započítaní úhrad tak ostáva nevymožená istina vo výške 2.797,08
EUR s úrokmi v celkovej výške 153,20 EUR.

Ku dňu vyhlásenia konkurzu bola vedená exekúcia na majetok dlžníka na Exekútorskom úrade Mgr. Stanislav Polák, pod sp.
zn.: EX 4177/2006 (Príloha č. 6 – Exekučný príkaz ).

Pohľadávka veriteľa predstavovala ku dňu 14.10.2013 nezaplatenú istinu vo výške 2.797,08 EUR, úroky vyčíslené ku dňu
14.10.2013 celkom vo výške 153,20 EUR.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú zistené a že ich správca nemôže celkom alebo
čiastočne poprieť.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K003206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLATUR TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 999 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2011 S 1351
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2013

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

Zápisnica zo schôdze veriteľov zvolanej správcom konkurznej podstaty Ing. Jozefom Kulichom v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLATUR TRADE, s. r. o so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01
Nové Zámky, IČO 44 999 909, sp.zn. 32K/27/2011 konanej v kancelárii správcu v Nových Zámkoch dňa 6.2. 2014
so začiatkom o 11.00 hod..
Prítomní veritelia: Slovenská konsolidačná, a.s. Ing. Janíčková Milada, správca pohľadávok na základe poverenia
zamestnávateľa.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver
K bodu 1.: Otvorenie
Predsedajúci schôdze Ing. Jozef Kulich otvoril schôdzu veriteľov, privítal prítomných veriteľov, poučil ich o práve
zúčastniť sa naschôdzi podľa §35 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa §35 ods. 4 ZKR. Správca
informoval, že prevodom pohľadávok pôvodných veriteľov Sociálna poisťovňa,
SRDÚ Nitra a VšZP na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. došlo k podstanej zmene pomeru zistených pohľadávok veriteľov k celkovému objemu
prihlásených pohľadávok a OS Nitra v pôsobnosti zástupcu veriteľov uložil správcovi zvolať ďalšiu schôdzu veriteľov
za účelom zvolenia zástupcu veriteľov Skonštatoval, že je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať, t.j. že je schôdza uznášania schopná.
Následne zoradil prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámil prítomných s počtom hlasov jednotlivých
prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na prijatie
uznesenia schôdze veriteľov nasledovne:
Slovenská konsolidačná, a.s.7 744hlasov
Väčšina potrebná na prijatie
uznesenia je:3 873 hlasov

K bodu 2 : Voľbaveriteľského výboru :
Na základe uznesenia OS Nitra č. k. 32K/27/2011874 zo dňa 7.12.2011 bol konkurz vyhlásený na dlžníka SLATUR
TRADE, s. r. o uznaný za malý , preto podľa § 107 ods.2 ZKR schôdza veriteľov volí namiesto veriteľského
výboru jedného zástupcu veriteľov. Predsedajúci schôdze navrhol zvoliť za zástupcu veriteľov úpadcu SLATUR
TRADE, s.r.o. prítomného veriteľa Slovenskú konsolidačnú, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Prítomný zástupca veriteľa Janíčková Milada úlohu zástupcu veriteľov v prípade zvolenia prijíma.

Uznesenie č.1:
Za zástupcu veriteľov úpadcu SLATUR TRADE, s. r. o bol zvolený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Hlasovanie o uznesení č.1:
Slovenská konsolidačná: Za

Proti: nikto

Zdržal sa: Nikto

Uznesenie č.1 bolo prijaté.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 3: Záver
Predsedajúci schôdze dal priestor prítomným veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval na
podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatému uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom. Prítomný
veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. neuplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu
prijatého uznesenia so zákonom. Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci schôdze Ing.
Jozef Kulich poďakoval prítomnému veriteľovi za účasť a schôdzu ukončil . Zápisnica ukončená a podpísaná dňa
6.2. 2014 o 11.30 hod..
Predsedajúci : Ing. Jozef Kulich, správca
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov

K003207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROFOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 811 670
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2011 S1351
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľov zvolanej správcom konkurznej podstaty Ing. Jozefom Kulichom v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROFOL, s. r. o v konkurze so sídlom Partizánska 44, 94901 Nitra,
IČO 36811670 sp.zn.32K/5/2011 konanej v kancelárii správcu v Nových Zámkoch dňa
6.2. 2014 so
začiatkom o 10.00 hod..
Prítomní veritelia: Slovenská konsolidačná a.s. Ing. Janíčková Milada, správca pohľadávok na základe poverenia
zamestnávateľa.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver
K bodu 1.: Otvorenie
Predsedajúci schôdze Ing. Jozef Kulich otvoril schôdzu veriteľov, privítal prítomných veriteľov, poučil ich o práve
zúčastniť sa naschôdzi podľa §35 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa §35 ods. 4 ZKR. Správca
informoval, že prevodom pohľadávok pôvodných veriteľov Sociálna poisťovňa,
SRDÚ Nitra a VšZP na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. došlo k podstanej zmene pomeru zistených pohľadávok veriteľov k celkovému
objemu prihlásených pohľadávok a OS Nitra v pôsobnosti zástupcu veriteľov uložil správcovi zvolať ďalšiu schôdzu
veriteľov za účelom zvolenia zástupcu veriteľov. Skonštatoval, že je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať, t.j. že je schôdza uznášania schopná.
Následne zoradil prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámil prítomných s počtom hlasov jednotlivých
prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na prijatie
uznesenia schôdze veriteľov nasledovne:
Slovenská konsolidačná, a.s.20 865hlasov
Väčšina potrebná na prijatie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia je:10 433 hlasov

K bodu 2 : Voľbaveriteľského výboru :
Na základe uznesenia OS Nitra č. k. 32K/5/2011258 zo dňa 11.08.2011 bol konkurz vyhlásený na dlžníka
EUROFOL, s. r. o uznaný za malý , preto podľa § 107 ods.2 ZKR schôdza veriteľov volí namiesto veriteľského
výboru jedného zástupcu veriteľov. Predsedajúci schôdze navrhol zvoliť za zástupcu veriteľov úpadcu
EUROFOL, s.r.o. prítomného veriteľa Slovenskú konsolidačnú, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Prítomný zástupca veriteľa Ing.Janíčková Milada úlohu zástupcu veriteľov v prípade zvolenia prijíma.

Uznesenie č.1:
Za zástupcu veriteľov úpadcu EUROFOL, s. r. o bol zvolený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Hlasovanie o uznesení č.1:
Slovenská konsolidačná: Za

Proti: nikto

Zdržal sa: Nikto

Uznesenie č.1 bolo prijaté.
K bodu 3: Záver
Predsedajúci schôdze dal priestor prítomným veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval na
podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatému uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom. Prítomný
veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. neuplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu
prijatého uznesenia so zákonom. Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci schôdze Ing.
Jozef Kulich poďakoval prítomnému veriteľovi za účasť a schôdzu ukončil . Zápisnica ukončená a podpísaná dňa
6.2. 2014 o 10.45 hod..
Predsedajúci : Ing. Jozef Kulich, správca
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov

K003208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Aktualizácia súpisovej zložky majetku por. č. 3 zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 165/2012 pod č. záznamu K010918 zo dňa 27.08.2012. Aktualizácia je vykonaná
z dôvodu opätovného stanovenia hodnoty tohto majetku správcom podľa ustanovenia § 75 ods. 6 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
3
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena:

8.282,13 EUR

právny dôvod vzniku:

Faktúrou č. 5500411 boli dobropisované práce na elektroinštalácii, ktoré neboli zhotoviteľom
vykonané v zmysle Zmluvy o dielo č. 021/2010/MK

dlžník:

EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36405132, Mudroňova 5, Žilina

súpisová hodnota majetku:

1, EUR

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

K003209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parts & Components Slovakia s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 941 189
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2013 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa EKOBYT Slovakia, s.r.o. v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO:
36 482 510, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č. 1: pohľadávka č. 1 - v
celkovej sume 65.820,06 EUR; pohľadávka č. 2 – v celkovej sume 77.313,60 EUR;
2. pohľadávka veriteľa Peter Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany,
IČO: 14 366 371, prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 3.600,- EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Cverdeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2013 S1335
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

UZNESENIE
Uloženie záväzného pokynu na speňaženie
V zmysle § 83 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 Z. z. zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35776005 na základe žiadosti správcu zo dňa 04.12.2013 uložil dňa 22.01.2014 záväzný
pokyn na speňaženie majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty v nasledujúcom rozsahu a spôsobom.

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

41

Obchodný vestník 33/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2014

Predmetom predaja je súbor hnuteľných vecí patriacich do súpisu všeobecnej podstaty, ktoré boli zverejnené
v Obchodnom vestníku 202/2013 zo dňa 18.11.2013 pod značkou K018537 ako súpisové zložky majetku č. 1 až 5 :

Súp.
číslo

zložka

majetku

Hnuteľné veci:

Evidenčné Rok
Účtovná Súpisová
číslo:
nadobudnutia: hodnota: hodnota

Opotrebenie

1.

Počítač stolový

25

2008

250 €

150 €

opotrebené

2.

Tlačiareň

26

2008

100 €

50 €

opotrebené

3.

kancelársky stôl

12

2005

150 €

100 €

opotrebené

4.

stolička čalunena 2ks, r.v. 2006, tech.stav
16
40%

2007

90 €

60 €

opotrebené

5.

Konferenčný stolík, r.v. 2005, tech. stav 60% 23

2005

80 €

80 €

opotrebené

Zástupca veriteľov udeľuje správcovi záväzný pokyn na nasledovný spôsob speňaženia:
Predmetný majetok bude speňažovaný ako súbor majetku patriaci do všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej
súbor majetku), vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuka na predaj súboru bude zverejnená v Obchodnom vestníku. Súbor majetku môže byť odpredaný za
najvyššiu ponuku kúpnej ceny.
V prípade nespeňaženia súboru majetku v poslednom kole bude SKP oprávnený majetok vylúčiť po vyjadrení
príslušného orgánu.
V prípade novozisteného majetku úpadcu SKP požiada príslušný orgán o schválenie ďalšieho postupu.

K003211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Cverdeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2013 S1335
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení 1. kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
JUDr. Jozef Jaroščák – správca úpadcu Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. Mája 1019/10, 085 01
Bardejov v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov oznamuje vyhlásenie 1. kola ponukového konania
podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii na predaj súboru
hnuteľného majetku úpadcu uvedeného pod súpisovou zložkou majetku číslo 1 až 5, ktoré boli zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo OV 202/2012 zo dňa 18.11.2013, jedná sa o:

Súp.
číslo

zložka

majetku

Hnuteľné veci:

Evidenčné Rok
Účtovná Súpisová
číslo:
nadobudnutia: hodnota: hodnota

Opotrebenie

1.

Počítač stolový

25

2008

250 €

150 €

opotrebené

2.

Tlačiareň

26

2008

100 €

50 €

opotrebené
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3.

kancelársky stôl

12

2005

150 €

100 €

opotrebené

4.

stolička čalunena 2ks, r.v. 2006, tech.stav
16
40%

2007

90 €

60 €

opotrebené

5.

Konferenčný stolík, r.v. 2005, tech. stav 60% 23

2005

80 €

80 €

opotrebené

Celková súpisová hodnota súboru majetku je 440,- eur.
Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na telefónnom čísle kancelárie správcu
054/4746272 alebo emailom na adrese judr.jaroscak@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
Majetok úpadcu sa speňažuje ako súbor. Záujemca v ponuke označí predmet kúpy označením jednotlivých
položiek, predložená ponuka sa bude týkať celého súboru majetku. V ponukovom konaní môže byť súbor majetku
odpredaný za najvyššiu ponuku kúpnej ceny.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové kolo  2K/26/2013  NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.
Náležitosti ponuky:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo
)
2. Označenie úpadcu Ingrid Cverdeľová, 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov
3. Označenie predmetu kúpy, t. j. súboru hnuteľných vecí  „hnuteľné veci súpisové číslo 1 až 5“,
4. Návrh kúpnej ceny v eurách (€).
5. Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

Záujemca je povinný pripojiť k ponuke tieto prílohy:
1. 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.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja.

Vyhodnocovanie ponúk:
Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.
Otváranie obálok sa uskutoční do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie ponúk sa
uskutoční v deň otvorenia obálok.
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Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na tieto kritéria:
 Výška ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok;
- Dátum splatnosti ostávajúcej časti ponúkanej kúpnej ceny;
 Celková výhodnosť návrhu pre zhodnotenie konkurznej podstaty.

Správca konkurznej podstaty je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej odbornej
starostlivosti nebude považovať za výhodné.

S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk resp. odo dňa
odsúhlasenia kúpnej ceny zástupcom veriteľov. Kúpna cena musí byť uhradená na účet, alebo do pokladne správcu
najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

K003212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAMATRADING, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrdličková 16, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 336 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: K01/2013
Spisová značka súdneho spisu:
6K 51/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Martin Pohovej, správca úpadcu: GAMATRADING, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hrdličková 16, 831 01
Bratislava, IČO: 17 336 830, týmto v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 07.03.2014 o 09:00 hod. v sídle správcu na adrese Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava. Predmetom
schôdze veriteľov bude: 1. Úvod 2. Správa o doterajšom priebehu konania 3. Voľba členov veriteľského výboru 4.
Rozhodovanie o výmena správcu 5. Rôzne 6. Záver. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom
totožnosti; zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
obchodného registra.
Mgr. Martin Pohovej

K003213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alexander Rapca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2011 S1229
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Správca úpadcu v súlade so žiadosťou konajúceho súdu a ustanovením § 34 ods. 2 ZoKR týmto zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 7.3.2014 o 10.00 hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na Radlinského ul. č.5
v Nitre. Programom schôdze veriteľov bude zvolenie zástupcu veriteľov. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz
totožnosti a splnomocnenie, prípade poverenie na zastupovanie, pokiaľ sa nenachádza v spise správcu.
V Nitre, dňa 11.2.2014

K003214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavby Systém, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 399 957
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 73/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
4K 73/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca zverejnil dňa 04.07.2013 v OV 128/2013, K011895 súpis majetku, patriaceho do oddelenej podstaty. Tento
majetok tvoria nehnuteľnosti, ktorých celkovú hodnotu správca odhadol na sumu 1.310.000 EUR po zaokrúhlení.
Aktuálny správca uskutočnil vlastný prieskum a zisťovanie aktuálnej odhadovanej hodnoty nehnuteľností tvoriacich
oddelenú podstatu a na základe získaných podkladov, v súlade s ust. §77 ods. 6 ZKR, týmto mení súpisovú
hodnotu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu na sumu 745.348 EUR.

Správca o tejto skutočnosti dňa 13.02.2014 informoval zabezpečeného veriteľa.

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

K003215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gipsol S, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 658 863
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gipsol S, s.r.o., so sídlom Trenčianska 56/D, 821 09
Bratislava, IČO: 36658863, zap. v Obch. reg. OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 41694/B v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 2K/46/2012, týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych prepisov a po predchádzajúcom súhlase zástupcu
veriteľov zo dňa 12.02.2014 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

Právny
dôvod
pohľadávky

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Deň zapísania
majetku
do
súpisu
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IMMOFIN s.r.o., IČO
Vystavená faktúra úpadcom
35
919
426,
č. FV2/2009 so splatnosťou 1/1
Kupeckého
5
08.04.2009
Bratislava 821 08

Deň vydania: 18.02.2014

0,00 EUR

1.5.2013

Mgr. Dušan Marko, správca

K003216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Markus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 17, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Lešková
Sídlo správcu:
Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2013/S1550
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Ing. Iveta Lešková, správkyňa úpadcu Róbert Markus, nar. 01. 02. 1978, trvalo bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná
v zmysle § 28, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty jej bola doručená prihláška nasledujúcej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok:
 veriteľ Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici, Lesná 457, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 00
199 834, pohľadávka titulom odplaty za uskladnenie stavebnej sute  fa 200911017, úroky z omeškania a náklady
uplatnenia  rozsudok OS Poprad 16 Cb/283/201051 v celkovej sume 2 305,50 €.
Ing. Iveta Lešková, správkyňa

K003217
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:
Štúrova 33, 040 01 Košice  Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2013S1588
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie o doplnení súpisu všeobecnej konkurznej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO: 10826271, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Erik Varga, nar. 21.08.1990, Piešťanská 1466/6, 040 01 Košice, na majetok ktorého bol
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/18/2013 zo dňa 15.07.2013 vyhlásený konkurz, v súlade
s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje doplnenie novej súpisovej zložky majetku súpisu všeobecnej konkurznej podstaty.

Poradové číslo položky súpisu: 13.
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Súpisová zložka majetku: Peňažné prostriedky zo mzdy 01/2014 iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: Pracovný pomer úpadcu za obdobie 01/2014
Súpisová hodnota: 411,54 eur
Platiteľ mzdy: MEGA TRUCKING SLOVAKIA, s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36581461

V Košiciach, dňa 12.02.2014

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K003218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 605/29, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2014/S1606
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
Mgr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Ján Kán,
nar.: 10.09.1951, trvale bytom: Tisovská cesta č. 605/29, 977 01 Brezno, oznamuje veriteľom úpadcu, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu počas stránkových
dní pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, na tel. 0905 183 1760905 183 176 alebo
email: longauerova.radka@gmail.com

Banská Bystrica, dňa 11.02.2014
Mgr. Radka Longauerová, správca

K003219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOSS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2221, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 375 926
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
1R/2/2011/S1544
1R/2/2011
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, správca úpadcu LOSS, s. r. o. „v konkurze“ so sídlom Bystrická cesta 2221, 034 01
Ružomberok, IČO: 36 375 926 (ďalej aj ako len "úpadca") vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa zo dňa 07.11.213 podľa ust. § 92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
3.kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok úpadcu, ktoré môžu byť speňažené ako celok alebo
jednotlivé pohľadávky alebo ich súbory samostatne. Jedná sa o nasledovné pohľadávky úpadcu:
1. BK TRADE, s. r. o., IČO: 36 015 750 faktúry č.070824, 070848, so splatnosťou 4.12.2007, 11.12.2007 v
sume 6 895,64 €.
2. DÁLIAAL, s. r. o., IČO: 36407232, faktúra č. 090567 so splatnosťou 23.12.2009 v sume 184,51.
3. Mário Droppa DROP STAV , IČO: 40 034 390, faktúry č. 100391, 110067, 110110, 110111, 110119,
110127, 110128, 18100070, 18110006 so splatnosťou 2.12.2010, 14.4.2011, 22.4.2011, 4.5.2011,
17.5.2011, 24.5.2011, 24.5.2011, 3.12.2010, 29.4.2011 v celkovej sume 29 482,32 €.
4. GASOTHERM  PLAST.SK, s. r. o., IČO: 35942738 faktúra č. 110059 so splatnosťou 6.4.2011 v sume
72,46 €.
5. HELIOS, s. r. o., IČO: 31605257, faktúry č. 110061, 18110017, so splatnosťou 30.3.2011, 7.6.2011 v sume
7 543,54 €.
6. IB COMPANY, s. r. o., faktúra č. 100123 so splatnosťou 21.5.2010 v sume 941,75 €.
7. JUKASTAV, s. r. o., IČO: 36 669 628, faktúry č. 090470, 090488 so splatnosťou 7.11.2009, 19.11.2009 v
sume 680,22 €.
8. Lajčiak Radovan, faktúra č. 110109, so splatnosťou 30.5.2011 v sume 401,73 €.
9. LOSS BETONÁRKA, s. r. o., faktúry č. 110193, 110196, 110198, 110199, 110201, 110203, 110204,
110205, 110208, so splatnosťou 12.8.2011, 19.8.2011, 7.9.2011, 7.9.2011, 30.9.2011, 7.10.2011,
9.11.2011, 9.11.2011, 7.12.2011 v sume 71 141,66 €.
10. Mesto Ružomberok, faktúra č. 110081 so splatnosťou 4.5.2011 v sume 6 799,51 €.
11. MHRČ, s. r. o., IČO: 36 013 188, faktúry č. 050323, 050388, so splatnosťou 15.11.2005, 26.12.2005 v
sume 2 392,94 €.
12. Michalík Evžen, faktúra č. 070862, so splatnosťou 30.12.2007 v sume 2 742,17 €.
13. Molnár Juraj JM Stav, IČO: 40893995, faktúry č. 100192, 100212, so splatnosťou 12.7.2010, 19.7.2010 v
celkovej sume 3 211,04 €.
14. Mondi SCP, a. s., IČO: 31637051, faktúra č. 0343/2004, so splatnosťou 5.10.2004 v celkovej sume
660,56€.
15. PRO  KOV, s. r. o., IČO: 36432971, faktúra č. 2009001 so splatnosťou 31.12.2009 v sume 4,68 €.
16. PROMEX GROUP, s. r. o., IČO: 36418901, faktúry č. 070183, 070232, 070256, 070262, 070268, so
splatnosťou 27.5.2007, 28.5.2007, 4.6.2007, 9.6.2007, 10.6.2007 v celkovej sume 2 604,02 €.
17. REMOST, s. r. o., IČO: 36826898, faktúra č. 100396, 110044 so splatnosťou 14.12.2011, 22.3.2011 v
celkovej sume 1 934,91 €.
18. RENOV, s. r. o., IČO: 36420239, faktúra č. 070658 so splatnosťou 1.10.2007 v sume 273,95 €.
19. RINCO, s. r. o., IČO: 36422321, faktúry č. 080118, so splatnosťou 9.6.2008 v sume 10 292,09 €.
20. RSSTAVING, s. r. o., IČO: 36646415 faktúra č. 080337 so splatnosťou 8.10.2008 v sume 467,60 €.
21. SATMOPO, s. r. o., IČO: 36660779, faktúry č. 071034, 071040, 071047, 071054, 071061, 071068 so
splatnosťou 1.4.2007, 1.5.2007, 1.6.2007, 1.7.2007, 1.8.2007, 1.9.2007 v celkovej sume 1.153,80 €.
22. Sokol Karol, IČO: 31063489, faktúra č. 070871 so splatnosťou 17.1.2008 v sume 163,86 €.
23. STAV BLESK, s. r. o., IČO: 36763179 faktúry č. 090570, 100035, 18100001, 18100002, 18100003,
18100007, 18100021, so splatnosťou 23.12.2009, 1.3.2010, 28.1.2010, 17.2.2010, 23.2.2010, 16.3.2010,
23.4.2010 v sume 4 364,30 €.
24. STAVARK, s. r. o., IČO: 36762431, faktúry č. 100055, 100314, 110152, so splatnosťou 1.4.2010,
6.10.2010, 7.6.2011 v sume 646,48 €.
25. STAVOINVESTA SK, s. r. o., IČO: 36441716, faktúra č. 090379 so splatnosťou 17.09.2009 v sume
1.644,94 €.
26. Stavprofin, s. r. o., IČO: 36439291, faktúry č. 090286, 2009002, so splatnosťou 3.9.2009, 22.1.2010 v sume
2 101,76 €.
27. STONE TRADE, s. r. o., IČO: 36625248, faktúry č. 070678, 070682, 070693, 070733 so splatnosťou
8.10.2007, 9.10.2007, 14.10.2007, 26.10.2007 v sume 3 581,33 €.
28. STRING, s. r. o., IČO: 31638040, faktúry č. 090351, 090416, 090420, 090438, 18090107, so splatnosťou
5.10.2009, 6.10.2009, 9.10.2009, 19.10.2009, 13.10.2009 v sume 1 270,83 €.
29. UNIMONT Slovakia, s. r. o., IČO: 36429325, faktúry č. 100355, 18100061 so splatnosťou 5.11.2010,
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29. UNIMONT Slovakia, s. r. o., IČO: 36429325, faktúry č. 100355, 18100061 so splatnosťou 5.11.2010,
8.11.2010 v sume 522,60 €.
30. Zamestnanci firmy LOSS, s. r. o., faktúry č. 112012, 112014, 112015, 112016, so splatnosťou 30.9.2011,
30.11.2011, 31.12.2011, 30.1.2012 v sume 26,46 €
31. Zemstroj, s. r. o., IČO: 36635278, faktúry č. 070601, 070602, 080096, so splatnosťou 6.9.2007, 7.9.2007,
31.5.2008 v sume 26 563,72 €.
Podmienky speňažovania:
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Miroslav Hlad, správca, Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, v zalepenej obálke s označením: „Verejné ponukové konanie – pohľadávky LOSS, s. r. o. so
sídlom Bystrická cesta 2221, 034 01 Ružomberok v konkurze – neotvárať“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 ( desať ) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a uplynie v posledný deň lehoty na predkladanie ponuk o 15:00
hod.Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu a výpis z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predloží fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi – právnickej osobe:
obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra.
2. Označenie predmetu kúpy
3. Návrh výšky odplaty, ktorá je splatná pri podpise zmluvy
4. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 5% z ponúknutej kúpnej ceny na účet vedený v OTP
banke, a.s., číslo účtu 3674625/5200 pričom táto záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie ponúk. Táto záloha sa v prípade úspechu záujemcu vo verejnom ponukovom konaní
započíta na kúpnu cenu.
5. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
Prílohou ponuky bude kópia dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo iného relevantného dokladu preukazujúceho
totožnosť fyzickej osoby a pri právnickej osobe originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra preukazujúceho existenciu spôsobilosti na práva povinnosti
právnickej osoby. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú
nepravdivéinformácie, sa neprihliada.
Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na ich podávanie v kancelárii správcu najneskôr do 7 dní odo
dňa uplynutia lehoty na ich podávanie, pričom správca o čase a mieste otvárania obálok emailom, alebo faxom
upozorní zabezpečeného veriteľa, ktorý má právo zúčastniť sa otvárania obálok. Po otvorení obálok správca spíše
zápisnicu o všetkých doručených ponukách, ktorá bude obsahovať označenie záujemcov, ponúkanú kúpnu cenu,
spôsob jej zaplatenia a označenie záujemcu,ktorého správca vyhodnotil za víťaza.
Správca uvedenú zápisnicu v lehote 7 dní odo dňa otvárania obálok zašle na odsúhlasenie zabezpečenému
veriteľovi. Ak sa zabezpečený veriteľ v lehote 10 dní odo dňa doručenia zápisnice nevyjadrí, bude sa mať za to, že s
vyhodnotením správcu súhlasí.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude jednak výška ponúknutej kúpnej ceny, ale aj objem pohľadávok, o ktoré bude
mať záujem. Snahou je speňažiť pohľadávky ako celok. Správca môže s víťazom verejného ponukového konania
uzatvoriť kúpnu zmluvu po úplnom zaplatení ponúknutej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca odmietne
uzatvoriť kúpnu zmluvu, alebo ponúknutú kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, má správca voči
takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny. Speňažený majetok
úpadcu kupujúci nadobudne bez tiarch, zabezpečovacích práv, na speňažovaný majetok sa nevzťahujú
ustanovenia o zodpovednosti za vady. Správca preto nebude zodpovedať za to, či sa postupník stane veriteľom
pohľadávky s dohodnutým obsahom a predáva ich ako stoja a ležia. Rovnako nezodpovedá za vymožiteľnosť
predmetných pohľadávok.
V prípade neúspešného II. kola sa uskutoční III. kolo predaja za rovnakých podmienok. Správca v každom kole
verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené záväzne ponuky. V takomto
prípade správca nerealizuje vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu záloh
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prípade správca nerealizuje vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu záloh
zložených záujemcami na dotknutom kole verejného ponukového konania. V prípade odmietnutia všetkých
predložených záväzných ponúk správca je oprávnený vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania len po
udelení predchádzajúceho súhlasu zabezpečeného veriteľa.
Bližšie informácie o predmete speňažovania a podmienkach speňažovania majetku Úpadcu poskytne správca
každému záujemcovi v prípade, že o to požiada správcu telefonicky na t.č.0915786414 alebo emailom na adrese
judr.miroslavhlad@gmail.com.
JUDr. Miroslav Hlad, správca úpadcu LOSS, s.r.o. „v konkurze“

K003220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.E.N., s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 537
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/6/2013 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
36R/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Dlžník:

B.E.N., s.r.o. v reštrukturalizácii
sídlo: Dedinský rad 240/17, Malé Dvorníky
IČO: 36 224 537

Spisová značka
správcovského spisu: 36R/6/2013 S1398
Dátum konania:

13.2.2014

Miesto konania:

konferenčnej sále Talianskeho domu Leccornia s.r.o. Vicenzy 8/A, Šamorín

Čas konania:

11:40 hod.

Prítomní:

VÚB, a.s., člen veriteľského výboru
ASV a.s., člen veriteľského výboru
OMV Slovensko, s.r.o., člen veriteľského výboru
JUDr. Miroslav Michalička, správca
Pavel Egri, konateľ dlžníka

Program:

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
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2. Rozhodovanie o žiadosti dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu podľa § 143 ZKR

K bodu č. 1 - Správca na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom,
na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Členovia veriteľského výboru zhodne navrhli za predsedu veriteľského výboru obchodnú
spoločnosť VÚB, a.s. Správca následne vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia
so zvolením obchodnej spoločnosti VÚB, a.s. za predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:
za:

3 hlasy (VÚB, a.s., ASV a.s., OMV Slovensko, s.r.o.)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní dlžníka B.E.N., s.r.o. v reštrukturalizácii zvolil za predsedu
veriteľského výboru obchodnú spoločnosť VÚB, a.s.“

K bodu č. 2 - Predseda veriteľského výboru následne oboznámil členov veriteľského výboru s obsahom písomnej
žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu podľa § 143
ZKR o 60 dní. Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či
súhlasia s predĺžením lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.

Hlasovanie:
za:

3 hlasy (VÚB, a.s., ASV a.s., OMV Slovensko, s.r.o.)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
veriteľskému výboru na predbežné schválenie o 60 dní.“.
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V Šamoríne, 13.2.2014

VÚB, a.s.
JUDr. Monika Gašparovičová
poverený zamestnanec

ASV, a.s.
Ing. Július Csicsay
podpredseda predstavenstva

OMV Slovensko, s.r.o.
Mgr. Peter Bielik
poverený právnym zástupcom
ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o.

K003221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Škumát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ivan Kravárik
Sídlo správcu:
P.O.Box 64, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 40/2013 S1165
Spisová značka súdneho spisu:
2K 40/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku zabezpečeného veriteľa SLSP, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, zapísaného v zozname pohľadávok pod por. číslom 2.
Súpis.zložka
majetku č.

Číslo
LV

Štát Obec

Katastr
úrad

1.

2341

SR Vrútky Martin

3012/78 záhrady

2.

2341

SR Vrútky Martin

3012/79

Súpis.zložka
majetku č.

Číslo
LV

Katastr
úrad

Súpis.
stavby

Číslo
parc.

č.

druh pozemku

Výmera
M2
299

zastavané plochy a
23
nádvoria

Popis stavby Adresa
Záhradná

Postavené
parc.č.

v

Spoluvlast.podiel

Hodnota majetku v
Poznámka
EUR

1.I

5 519,54

1.I

424,58

na

Spoluvlast.podiel

Hodnota
v EUR

majetku

Hlboká
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Záhradná
chatka

Hlboká
cesta

3012/79

Deň vydania: 18.02.2014
1/1

26 296,00

Správca Ing. Ivan Kravárik

K003222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brucker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K 25/2013 S 1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Nehnuteľnosť v kat. území Zobor , zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu – odboru katastrálneho
v Nitre na
 LV č. 3686 ako parcela č. 4710/11, orná pôda o výmere 800 m2 , podiel 1/1, súpisová hodnota: 28.000,€| 
 LV č. 3383 ako parc.č. 4710/20 , orná pôda o výmere 352 m2 , podiel 1/11, súpisová hodnota 1.120, €
Sporný zápis: uvedené nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností zapísané ako vlastníctvo tretích osôb. Zistené
skutočnosti nasvedčujú neplatnosti právneho úkonu, ktorým boli na tretie osoby prevedené. Sporný zápis v
prospech: Matej Brucker, rod. Brucker, nar. 24.11.1989 , bytom Komenského 2014/6, Nitra - Zobor

2. nehnuteľnosti v kat. území Hriňová, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Detve , katastrálneho
odboru na LV č. 4243 ako parc. reg.“C“ KN, parc.č. 14614/1 , trvalé trávne porasty o výmere 1548 m2, parc.č.
14615/1, orná pôda o výmere 4105 m2 , parc.č. 14616, zast. plochy a nádvoria o výmere 2799 m2, parc.č. 14617,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 a dom so súp.č. 1134 na parc.č. 14616, podiel 1/1, súpisová hodnota
100.000, €
Sporný zápis: uvedené nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností zapísané ako vlastníctvo tretích osôb. Zistené
skutočnosti nasvedčujú neplatnosti právnych úkonov, ktorými boli na tretie osoby prevedené. Sporný zápis v
prospech: Miroslav Kollár, nar. 14. 1. 1979 , bytom Lehota 759 , 951 36 Lehota

K003223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jana Harbutová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 97213 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Ing. Jana Harbutová nar. 29.1.1975, bytom Sládkovičova 697/2, Nitrianske Pravno
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972 13 ponúka v 2.kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
a to:
Hnuteľný majetok:
HNUTEĽNÁ VEC

P.č. Predmet – názov
1.
2.
3.
4.

skrinka biela s 3 zásuvkami
skrinka kovová s 3 zásuvkami
sklenená skrinka dvojdverová uzamykateľná
sklenená skrinka dvojdverová

počet ks:
1
1
5
2

cena v €/ks:
7,
7,
100,
70,

SH v €:

7,
7,
500,
140,

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si môžu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. vyzdvihnúť
na adrese správcu podmienky ponukového konania, ktorých súčasťou bude zoznam majetku určeného na
predaj, a to za úhradu v sume 2, € za jednotlivý výtlačok. Ponuky je možné posielať do 26.2.2014 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, tel.: 0903460299) spolu s
aktuálnym výpisom z obchodného (živnostenského) registra nie starším ako 30 dní a dokladom o zaplatení
zálohy v zalepenej obálke s výrazným označením: Ponukakonkurz 29K/27/2012–neotvárať. V 2.kole sa hnuteľné
veci predávajú za 70% ich hodnoty zapísanej v súpise. Otváranie obálok sa uskutoční za účasti zástupcu veriteľov
dňa 27.2.2014 o 10,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa
otvorenia obálok. V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny. Bližšie podmienky spolu so zoznamom majetku sú
uvedené v Podmienkach pre 1.kolo ponukového konania.
JUDr.Darina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003228
Spisová značka: 3R/6/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Smrečina Hofatex, a.s., so sídlom
Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 224 049, správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom
kancelárie: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, IČO: 44 342 004, značka správcu : S 1267, o návrhu obchodnej
spoločnosti WhiteStone Capital s.r.o., so sídlom Bartoškova 127/10, 831 04 Bratislava, IČO: 46 931 082, práv. zast.:
LEGAL ADVISORS SK s.r.o., so sídlom Klariská 14, 811 03 Bratislava, IČO: 36 859 940, na vstup do konkurzného
konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: WhiteStone Capital s.r.o., so sídlom Bartoškova 127/10, 831 04 Bratislava, IČO: 46
931 082, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Exportno importná banka Slovenskej republiky, so
sídlom Grosslingová 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959 so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 3 711 792,98
€.
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 12.2.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003229
Spisová značka: 4K/66/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa veriteľa: IMAO electric, s.r.o., so sídlom Mládežnícka 108, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 44 007 841, právne zastúpený: JUDr. Marián Karásek, advokát, Janka Kráľa 601, 018 63
Ladce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ROSS Slovakia s.r.o., so sídlom Podlučinského 5A, 821
03 Bratislava, IČO: 35 823 615
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ROSS Slovakia s.r.o., so sídlom Podlučinského 5A, 821 03 Bratislava,
IČO: 35 823 615
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
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K003230
Spisová značka: 4K/61/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom
Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 102 611, právne zastúpený: SOUKENÍK  ŠTRPKA, s.r.o., so
sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 396 862 711, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 038 679
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu 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,
 hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ).
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003231
Spisová značka: 4K/61/2013
Spisová značka: 4K/61/2013

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľa  veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom Veľkoblahovská 680, 929 01

Spisová značka: 4K/61/2013
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Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa  veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom Veľkoblahovská 680, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 31 102 611, právne zastúpený: SOUKENÍK  ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, IČO: 396 862 711

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 038 679
súd nariadil pojednávanie
na deň 11.4.2014 o 9.00 hod.


na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom
Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 102 611, právne zastúpený: SOUKENÍK  ŠTRPKA, s.r.o., so
sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 396 862 711

Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková,
K003232
Spisová značka: 4K/61/2013
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/61/2013

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa  veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 31 102 611, právne zastúpený: SOUKENÍK  ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
396 862 711
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava,

Vo veci
Obchodný vestník 33/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014
navrhovateľa  veriteľa: EUROPACK akciová spoločnosť, so sídlom Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 31 102 611, právne zastúpený: SOUKENÍK  ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
396 862 711

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 038 679
nariaďuje sa pojednávanie

na deň
11.4.2014 o 9.00
hod.

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 038 679
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.).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
výslovné vzdanie sa práva
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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.).
Obchodný vestník 33/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014
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 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková,
K003233
Spisová značka: 2K/54/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8,
120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 618 59 524, prostredníctvom organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079 v zast.: CLS
Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 68, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: CONSULTICA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 883 961
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi CONSULTICA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 883 961, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods.
3 zákona 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 12.2.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003234
Spisová značka: 3K/65/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COX media s.r.o., so sídlom
Krížna 20, 811 07 Bratislava, IČO: 45 379 203, správcom ktorého je JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie:
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S363
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie: Lermontovova
9, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S363, preddavok vo výške 1 659,70 eura, vedeného pod položkou denníka D 19,
pol. reg. 196/2013 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003235
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava,
IČO: 46 025 456, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
18, 821 05 Bratislava, aIČO:
45 897 506
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava,
IČO: 46 025 456, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná
18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506,
predbežného správcu: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404.
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 12.2.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003236
Spisová značka: 2K/64/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MaxxSpeed Logistic k.s., so
sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 44 498 080, o návrhu správcu JUDr. Márie Veterníkovej, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1192 na rozhodnutie, či sa na podania prihliada
ako na prihlášky
rozhodol
Na podania doručené odosielateľmi:

GauschLKWService GmbH, 77836 Rheinmünster, Baden Airpark, Yellow Knife Ave. D317 dňa
13.01.2014

PIRTEK SchläucheArmaturen, Pirtek VillingenSchweinningen, Inh. J?rg Neuhäuser, Im Grubengarten
2A, 78 183 Hüfingen dňa 29.01.2014

MaxxSpeed Logistic GmbH, Berliner Strasse 31 D71229 Leonberg
správcovi: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S
1192 sa neprihliada ako na prihlášky.
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 12.2.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003237
Spisová značka: 2K/62/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: JUDr. Pavol Červenák VSM Consult, s miestom
podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714, v zastúpení Mgr. Marekom Sakálom, advokátom, so
sídlom Tobrucká 7, 811 02 Bratislava 1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JUDr. Pavol Červenák
VSM Consult, s miestom podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714
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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podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714, v zastúpení Mgr. Marekom Sakálom, advokátom, so
sídlom Tobrucká 7, 811 02 Bratislava 1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JUDr. Pavol Červenák
VSM Consult, s miestom podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi JUDr. Pavol Červenák VSM Consult, s miestom podnikania Hlavná
393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods.
3 zákona 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 12.2.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003238
Spisová značka: 4K/24/2009
Okresný súd Bratislava I, v konkurznej veci úpadcu: UNIKREDIT a.s., so sídlom Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35
758 520, o návrhu na odvolanie správcu Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06
Bratislava, z funkcie správcu úpadcu
rozhodol

Súd odvoláva Mgr. Petra Podolského, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, z
funkcie správcu úpadcu: UNIKREDIT a.s., so sídlom Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520.
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 15.04.2011, č. k. 4K/24/2009313, právoplatným dňa 14.05.2011, zrušil
konkurz na majetok úpadcu: UNIKREDIT a.s., so sídlom Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520 (ďalej len
„Úpadca“), po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznam o právoplatnosti tohto uznesenia bol v Obchodnom
vestníku zverejnený dňa 30.05.2011 pod č. OV 103B/2011, čím zanikli účinky konkurzu v zmysle ust. § 102 ods. 4 z.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
Dňa 06.02.2014 bol súdu doručený návrh správcu: Mgr. Petra Podolského, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava (ďalej len „Správca“) na odvolanie z funkcie správcu Úpadcu, prílohou ktorého
daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, mimoriadna individuálna účtovná závierka vyhotovenú ku dňu
zrušenia konkurzu, ako aj protokol o prevzatí účtovných dokladov Úpadcu predsedom predstavenstva.
Nakoľko má Správca za to, že splnil si všetky povinnosti uložené mu ZKR súvisiace so zrušením konkurzu, navrhol
súdu, aby tento v zmysle § 102 ods. 5 ZKR rozhodol o jeho odvolaní z funkcie správcu Úpadcu.
Podľa § 102 ods. 5 ZKR ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví
individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. 1) Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi
všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní
týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.
Súd má za to, že zo strany Správcu boli vykonané všetky úkony potrebné na jeho odvolanie z funkcie
správcu a preto odvoláva Mgr. Petra Podolského z funkcie správcu Úpadcu tak, ako je to uvedené vo výroku tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003239
Spisová značka: 4K/46/2011
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LANDER s.r.o., so sídlom
Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 416, správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie
Heydukova 1214, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1374, o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
rozhodol
Súd schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu: LANDER s.r.o., so
sídlom Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 416, v súlade s predloženým návrhom správcu: JUDr. Michal
Mudrák, so sídlom kancelárie Heydukova 1214, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1374, zo dňa 06.03.2013,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku zo dňa 13.01.2013 pod č. OV 22/2013, v jeho aktualizovanom znení zo
dňa 05.02.2014, a to podľa nasledovného prehľadu:

suma speňaženia: 15 365,27 €,

suma zahrnutá do ČRV: 10 000,€,

suma ponechaná na konkurznom účte na krytie budúcich možných PPP a zabezpečených veriteľov: 5
365,27 €,

pohľadávky proti podstate zahrnuté do rozvrhu: 41 199,75 €
a)
z toho pohľadávky proti tejto podstate: 3 925,26 € (na súpisové zložky pripadá úhrada 3 905,12 €,
odmena Správcu je 849,85 € a súdny poplatok 20,€),
b)
pohľadávky rozpočítané na viaceré podstaty: 37 274,49 € (z čoho sa z tejto podstaty uhradí 571,42 €),

suma na uspokojenie veriteľov predstavuje 5 523,46 €.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003240
Spisová značka: 4K/46/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LANDER s.r.o., so sídlom
Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 416, správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie
Gajova 4, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1374, 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: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad
Bratislava, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 365 217,19 €.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
domáha.
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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 12.2.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003241
Spisová značka: 2K/34/2007
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Róberta Nosáľa, Detvianska
Huta č. 72, 962 06 Detvianska Huta, nar. 27.09.1969, IČO: 33 300 682, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Zuzana Šimová, so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec, o návrhu na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZPK zo dňa 05. 10. 2012 a Dodatok č. 1
zo dňa
07. 12. 2012 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003242
Spisová značka: 30K/4/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľadlžníka: Marek Zamutovský, nar. 27.12.1980,
Generála Petrova 5, 071 01 Michalovce 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: Marek Zamutovský, nar. 27.12.1980, Generála Petrova 5,
071 01 Michalovce.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
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tým33/2014
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003243
Spisová značka: 30K/2/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice,
proti dlžníkovi: František Tóth TÓTH, Hlavná 38/65, 076 53 Boľ, IČO: 33 162 221 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 24.01.2014:

doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu pred
podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebol pripojený.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 30K/2/2014 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2014
JUDr. Matúš Králik,
K003244
Spisová značka: 32K/38/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REMONTMILK s.r.o., ul. Lastomírska č. 2,
071 01 Michalovce, IČO: 36 577 588 o priznaní paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Roman Zajac, značka správcu S895, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01
Spišská Nová Ves, paušálnu odmenu vo výške 2.118,94 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť časť paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 643,20 eura správcovi podstaty: JUDr. Roman Zajac, značka správcu S895, so sídlom kancelárie Letná 80,
052 01 Spišská Nová Ves, z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 20.12.2011 položka denníka D11 
149/11, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.2.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Matúš Králik,
K003245
Spisová značka: 30K/3/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90
Košice, proti dlžníkovi: HARMONT  OK, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36 208 060 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: HARMONT  OK, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice,
IČO: 36 208 060.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003246
Spisová značka: 30K/32/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ján Lazor TERMGAS, Mierová 1104/9, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 10 770 445, proti dlžníkovi: DOPS s.r.o., Gustáva Hermana 7/223, 054 01 Levoča, IČO: 46 211 888 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Žiškova č. 6, 040 01
Košice.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a tento záver preukáže samostatným
prehlásením predbežného správcu,

zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením predbežného správcu a

uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za
deň doručenia
súdneho
inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení
Obchodný
vestník
33/2014rozhodnutia alebo Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:súdneho
18.02.2014
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003247
Spisová značka: 30K/32/2013
Spisová značka : 30K/32/2013
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa :

Ing. Ján Lazor TERMGAS, Mierová 1104/9,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 10770445

proti odporcovi (dlžníkovi) : DOPS s r.o., Gustáva Hermana 7/223, Levoča 054 01
IČO: 46211888
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 24.2.2014 o 9,30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/ B

posch.: 3

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom

Okresný súd Košice I, dňa 11.02. 2014

JUDr. Pavel Varga
sudca

O.s.p. č. 0220  (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003248
Spisová značka: 30K/36/2013
Spisová značka : 30K/36/2013
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa :

Slovenská republika  Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti odporcovi (dlžníkovi) : REINKA s. r.o., Belehradská 1, Košice, IČO: 36194018
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Spisová značka : 30K/36/2013
Upovedomenie
o zrušení
pojednávania
Obchodný vestník
33/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2014

Vo veci
navrhovateľa :

Slovenská republika  Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90 Košice

proti odporcovi (dlžníkovi) : REINKA s. r.o., Belehradská 1, Košice, IČO: 36194018
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 24.2.2014 o 10,00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/ B

posch.: 3

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom

Okresný súd Košice I, dňa 11.02. 2014

JUDr. Pavel Varga
sudca

O.s.p. č. 0220  (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003249
Spisová značka: 30K/36/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90
Košice, proti dlžníkovi: REINKA, s.r.o., Belehradská 1, Košice, IČO: 36 194 018 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01
Košice.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a tento záver preukáže samostatným
prehlásením predbežného správcu,

zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením predbežného správcu a

uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a tento záver preukáže samostatným
prehlásením predbežného správcu,

zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka
a toto
zohľadnenie
preukáže samostatným
prehlásením
predbežného správcu a
Obchodný
vestník
33/2014
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014

uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2014
JUDr. Pavel Varga,
K003250
Spisová značka: 32K/10/2010
32 K 10/2010  376
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Vaško, nar. 26.06.1979, bytom
Železiarenská 486/42, Košice  Šaca o návrhu navrhovateľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35 831 154, pr. zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Karadžičova 8, P.O. BOX 205, 810 00 Bratislava
na povolenie vstupu do konania uveřejňuje oznam Krajského súdu v Košiciach 4 CoKR/31/2013  369 zo dňa
20.12.2013
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci úpadcu: Milan Vaško, nar. 26.6.1979, Železiarenská 486/42, Košice  Šaca, o
návrhu navrhovateľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35 831 154, zastúpeného JUDr.
Jánom Šoltésom, advokátom, Karadžičova 8, P.O. BOX 205, Bratislava na povolenie vstupu do konania, o odvolaní
navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 32K/10/2010324 zo dňa 26.8.2013, takto
rozhodol
M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že povoľuje do konkurzného konania vedeného na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 32K/10/2010 vstup spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35
831 154 na strane veriteľa.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.2.2014
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach 20. decembra 2013
JUDr. Roman Riznam
Košice dňa 12.2.2014
JUDr. Matúš Králik , PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 12.2.2014
JUDr. Matúš Králik,
K003251
Spisová značka: 26K/4/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa dlžníka: Ing. Gabriela Bernáthová, N.. XX.XX.XXXX, bytom
O. X, K. 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. Gabriela Bernáthová, nar. XX.XX.XXXX,
bytom O. X, K..
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 11.2.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003252
Spisová značka: 31K/20/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: ANOE, s.r.o., so sídlom Poľovnícka 6, Košice 040 11, IČO: 36 588 288 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu
uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3CoKR/41/2013140, zo dňa 18. 12. 2013:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: ANOE, s.r.o., so sídlom Poľovnícka 6, Košice 040 11, IČO: 36 588 288 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 7. 10.
2013, č.k.31K 20/2013119 takto
rozhodol
P o t v r d z uVydáva
j e uznesenie
prvého Slovenskej
stupňa. republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ministerstvosúdu
spravodlivosti
Poučenie: Proti tomutoauzneseniu
odvolanie
nie jezákonov
prípustné.
o zmene a doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V Košiciach 18. decembra 2013
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JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu

uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3CoKR/41/2013140, zo dňa 18. 12. 2013:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová
041 9033/2014
Košice, proti dlžníkovi: ANOE,
s.r.o.,a so
sídlom Poľovnícka 6, Košice 040
11,
IČO: 36 18.02.2014
588 288 o
Obchodný2,
vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 7. 10.
2013, č.k.31K 20/2013119 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach 18. decembra 2013
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu

Okresný súd Košice I dňa 12.2.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K003253
Spisová značka: 32K/61/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky  dlžníčky: Iveta Kapráňová, nar. 19.8.1980, bytom Perecká 31, 934
01 Levice, právne zastúpená: JUDr. Michaela Maťuchová, advokátka so sídlom Osloboditeľov 2585/5, 962 21
Lieskovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Iveta Kapráňová, nar.19.8.1980, bytom Perecká 31, 934 01
Levice, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Ivetu Kapráňovú, nar.19.8.1980, bytom Perecká 31, 934 01 Levice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003254
Spisová značka: 31K/1/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/1/2014
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa: SR  Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TERLIT SIDNY G.m.b.H v anglickom jazyku TERLIT SIDNY Ltd. So
sídlom Lúčna 392 , 951 76 Tesárske Mlyňany , IČO: 31 416 705
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
14.04.2014
o 9.15

na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/ prízemie

hod.

na ktoré sa predvoláva:
1. dlžníka: TERLIT SIDNY G.m.b.H v anglickom jazyku TERLIT SIDNY Ltd. So sídlom Lúčna 392 , 951 76 Tesárske
Mlyňany , IČO: 31 416 705
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.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Súd Vás poučuje, že tomu,
kto marí
uplatnenie
základného
účastníka
konania alebo kto hrubo sťažuje
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na práva
svojom iného
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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 70
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

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 vestník
svedkov,33/2014
na ktorých sa chcete naKonkurzy
pojednávaní
odvolať.
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014
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.).
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.)
V Nitre, dňa 12.02.2014
JUDr. Oliver Kolenčík
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 2212, fax: 037/6526633
email: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>
Okresný súd Nitra dňa 14.4.2014
JUDr. Oliver Kolenčík,
K003255
Spisová značka: 31K/1/2014
Spisová značka: 31K/1/2014
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci

navrhovateľa: SR  Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TERLIT SIDNY G.m.b.H v anglickom jazyku TERLIT SIDNY Ltd so sídlom
Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 31 416 705
súd nariadil pojednávanie
na deň
14.04.2014
o 9.15


hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
 Mesto Vráble, Hlavná 1221/36, 952 16 Vráble

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre, dňa 12.02.2014

na deň
14.04.2014
o 9.15


hod.

Obchodný vestník 33/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie

Deň vydania: 18.02.2014

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
 Mesto Vráble, Hlavná 1221/36, 952 16 Vráble

V Nitre, dňa 12.02.2014
JUDr. Oliver Kolenčík
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 2212, fax: 037/6526633
email: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 12.2.2014
JUDr. Oliver Kolenčík,
K003256
Spisová značka: 31K/62/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Szilárd Sütő, narodený 04.02.1972, bytom Nábrežná 2, 940
01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Szilárd Sütő, narodený 04.02.1972, bytom Nábrežná 2,
940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Szilárd Sütő, s miestom podnikania
Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 41 453 859, takto

rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Szilárd Sütő, narodený 04.02.1972, bytom Nábrežná 2, 940 01 Nové
Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Szilárd Sütő, s miestom podnikania Nábrežná 2, 940 01
Nové Zámky, IČO: 41 453 859.
Súd ustanovuje správcu: JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky.
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.
Súd poučuje Vydáva
dlžníkaMinisterstvo
o možnosti
oddlženia;Slovenskej
návrh narepubliky
oddlženie
oprávnený
podať
spolu s vestníku
návrhom na
spravodlivosti
podľajezákona
č. 200/2011
Z. dlžník
z. o Obchodnom
a o zmene počas
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
www.justice.gov.sk
vyhlásenie konkurzu, prípadne
konkurzného
konania
až do webovom
zrušeniasídle:
konkurzu
a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho72
súdneho poriadku) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

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.
Obchodný vestník 33/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014
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.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

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 12.2.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003257
Spisová značka: 31K/1/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Slovenská republika  Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: TERLIT SIDNY s.r.o. v nemeckom
jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku: TERLIT SIDNY Ltd, so sídlom Lúčna 392, 951 76 Tesárske
Mlyňany, IČO: 31 416 705, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu 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.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti
tomutovestník
uzneseniu
odvolanie nie je prípustné.
Obchodný
33/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2014

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 12.2.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003258
Spisová značka: 1R/3/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka URANPRES, spol. s r.o., so sídlom
Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 31 676 855, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/3/2013
468 zo dňa 10.1.2014 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
19.12.2013, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2014

Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K003259
Spisová značka: 1K/60/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Kabel Bau s.r.o., so sídlom
Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 43 815 413, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/60/2012149 zo dňa
9.12.2013 zrušil konkurz na majetok úpadcu Kabel Bau s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 43 815
413, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2013
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003260
Spisová značka: 1K/5/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BUKÓZA PREGLEJKA a.s., so sídlom
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 36 446 289, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Partizánska 32, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
uznesením 1K/5/20091043 zo dňa 20.12.2013 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžník BUKÓZA PREGLEJKA
a.s., so sídlom Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 36 446 289, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2014
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003261
Spisová značka: 1K/56/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Ruukki Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 13, 821 04
Bratislava, IČO: 46 906 606, zastúpeného Advokátskou kanceláriou ECKERKAN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom
kancelárie Nám. M. Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099
uznesením 1K/56/201333 zo dňa 28.11.2013 zastavil konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2013
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003262
Spisová značka: 1K/8/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Ján Mydla, so sídlom Chotčianska 87/5, 091 01 Stropkov,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľuboš Cocuľa, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod
obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS, s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309,
takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľuboš Cocuľa, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným
menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS, s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
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.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003263
Spisová značka: 2K/18/2013
Oprava oznamu

Okresný súd Prešov v právnej navrhovateľa  veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom 29.augusta 810, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka GasOil engineering, a.s., so sídlom
Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 36 471 224, uznesením č. k. 2K/18/201362 zo dňa 15.07.2013 z a s t
a v i l konkurzné konanie na majetok dlžníka GasOil engineering, a.s., so sídlom Tatranská 742, 059 34 Spišská
Teplica, IČO: 36 471 224 z dôvodu povolenej reštrukturalizácie dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2013.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003264
Spisová značka: 1K/4/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa  dlžníka JERDONEK & SYN, s.r.o., so sídlom Strelnica 1285/2, 060
01 Kežmarok, IČO: 45 471 754, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Ľuboša Bajužíka, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 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,
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 11.2.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K003265
Spisová značka: 40K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa  dlžníka DP WORK Slovakia, s.r.o. so sídlom Mierové námestie 8,
911 01 Trenčín, IČO 43 834 060, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DP WORK Slovakia, s.r.o. so
sídlom Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 43 834 060, uznesením č.k. 40K/9/201377 zo dňa 20.01.2014
zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
Okresný súd Trenčín dňa 12.2.2014
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003266
Spisová značka: 38R/3/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka STAWAL s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom
Brnianska 6, 911 01 Trenčín, IČO 36 333 247, uznesením č.k. 38R/3/2013294 zo dňa 20.01.2014 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa EDISON International, s.r.o. so sídlom Brnianska 6, 911 01 Trenčín, IČO 36 819 832 na
veriteľa SALTUS, s.r.o. so sídlom Novackého 4A, 971 01 Prievidza, IČO 36 328 898, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 39 945,56 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/E1 až 8/E15. Zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému veriteľovi
postavenie účastníka reštrukturalizačného konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
Okresný súd Trenčín dňa 12.2.2014
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003267
Spisová značka: 23K/2/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Viera Gavlasová, nar. 26.01.1963, Na Hlinách 53, 917 01
Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Viera Gavlasová, nar. 26.01.1963, Na Hlinách 53, 917 01 Trnava.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník  fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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 námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník  fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.2.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K003268
Spisová značka: 36K/33/2013

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Rádio VIVA, a.s., Cukrovarská 145/3,
926 01 Sereď, IČO: 17 336 996, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č.
10605/T, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rádio VIVA, a.s., so sídlom Cukrovarská 145/3,
926 01 Sereď, IČO: 17 336 996, o odvolaní spoločnosti SCAN Development, s.r.o., Lamačská cesta 3,
841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/201373 zo dňa
02.08.2013, takto

rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolanie spoločnosti SCAN Development, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04
Bratislava, IČO: 35 834 234, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/201373 zo dňa 02.08.2013 o d m
ieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Krajský súd v Bratislave dňa 30.1.2014
JUDr. Tatiana Pastieriková, predsedníčka senátu
K003269
Spisová značka: 25K/17/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ERPRINT, a.s., Vrútocká 46,
Bratislava, IČO: 36 246 425, ktorého správcom je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917
01 Trnava, uznesením č.k. 25K/17/2012371 zo dňa 7.01.2014, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna
poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 23 470,60 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.02.2014.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.2.2014
JUDr. Dagmar Valocká, 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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K003270
Spisová značka: 25K/44/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: ÖRMESTER Slovakia s. r. o. , Korzo Bélu
Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 841 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 32325/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka : ÖRMESTER Slovakia s. r. o. , Korzo Bélu Bartóka
345/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 841 061.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01
Šamorín.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
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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).
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10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník  fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke
zaujatosti
musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci
námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.2.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K003271
Spisová značka: 1K/1/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: FLIPO spol. s r.o. „v likvidácii“, Thurzova
16, 036 01 Martin, IČO: 36 003 701, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., IČO: 46 333 908, so sídlom
kancelárie: Tajovského 5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu HMG Recovery, k.s., IČO: 46 333 908, so sídlom kancelárie: Tajovského 5, 010 01
Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 12.2.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003272
Spisová značka: 3K/27/2013
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 3K 27/2013

Vo veci návrhu navrhovateľa veriteľa:
BSS, s.r.o., so sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 377 082, právne zastúpeného
JUDr. Veronikou Leppovou, advokátkou, so sídlom Medvedzie 45/19, 027 44 Tvrdošín
Dlžník: Parket Wood družstvo, so sídlom Vojtaššákova 839, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 388 904
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 25.3. 2014 o 9.30 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili vzniknuté
trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli) pripojené do
spisu , 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 urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich
menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p., účastníci musia
predložiť dôkazy alebo ich musia 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 predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte bez
ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. § 153b O.s.p.
rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Súd ďalej poučuje dlžníka, že za deň doručenia tohto predvolania sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 12.2. 2014
Sudca: JUDr. Macek Jaroslav
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý v
prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. € a jeho (jej) pracovný čas
v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:
Podpis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 12.2.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003273
Spisová značka: 2K/44/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Pavol Kelčík, nar. 05.04.1974, bytom Nižný Sliač 146, 034
84 Liptovské Sliače, (do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kelčík  PK  BROKER, s miestom
podnikania Podhora 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 055 961) adresa pre doručovanie: Záhumnie 278/83, 034 84
Liptovské Sliače, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom kancelárie Okružná 2057/1217, 026 01 Dolný Kubín, za
predbežnú správkyňu.
II. Predbežná správkyňa je povinná zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť O
svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní,
do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je
povinná podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
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/.
Okresný súd Žilina dňa 10.2.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003274
Spisová značka: 4K/31/2013
PREDVOLANIE

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 4K 31/2013

Vo veci návrhu navrhovateľa veriteľa:
Slovenská republika  Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo
veci Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník: KIMA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Národná 19, 010 01 Žilina, IČO: 36 746 126
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 25.3. 2014 o 9.00 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili vzniknuté
trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli) pripojené do
spisu , 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 urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich
menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p., účastníci musia
predložiť dôkazy alebo ich musia 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 predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte bez
ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. § 153b O.s.p.
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dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte bez
ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. § 153b O.s.p.
rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Súd ďalej poučuje dlžníka, že za deň doručenia tohto predvolania sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 12.2. 2014
Sudca: JUDr. Macek Jaroslav
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý v
prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. € a jeho (jej) pracovný čas
v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:
Podpis:

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003275
Spisová značka: 2K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Milan Babuša, nar.
12.05.1978, bytom Ľubľanská 1678/3, 010 08 Žilina, (do 01.11.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan
Babuša MB STAV, s miestom podnikania Milochov 100, 017 06 Považská Bystrica, IČO: 40 710 807), ktorého
správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina,
IČO: 44 088 833, v časti o návrhu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01
Žilina, IČO: 44 088 833, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
796,66 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 12.2.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003276
Spisová značka: 2K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Milan Babuša, nar.
12.05.1978, bytom Ľubľanská 1678/3, 010 08 Žilina, (do 01.11.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan
Babuša MB STAV, s miestom podnikania Milochov 100, 017 06 Považská Bystrica, IČO: 40 710 807), ktorého
správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina,
IČO: 44 088 833, 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 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 12.2.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003277
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s. so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, takto
rozhodol
Určuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2014
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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K003278
Spisová značka: 3K/24/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Darina Mišunová, nar. 27.03.1951,
bytom Oravská Poruba 162, 027 54 Oravská Poruba, právne zastúpeného: ŠKODA LEGAL s.r.o., Komenského 18/B,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 25, správcom ktorého je JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie Martina
Rázusa 14, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Václavovi Jaroščiakovi, so sídlom kancelárie Martina Rázusa 14, 010 01 Žilina paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003279
Spisová značka: 2K/3/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTOCOMODEXKNM, s.r.o., v
likvidácii so sídlom Kukučínova 1340, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 625 321, ktorého správcom je: JUDr.
Alenu Balážovú, so sídlom kancelárie: Pernikárska 8, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: AUTOCOMODEXKNM, s.r.o., v likvidácii so sídlom Kukučínova 1340, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 625 321, pre nedostatok majetku úpadcu.
Priznáva správkyni: JUDr. Alene Balážovej, so sídlom kancelárie: Pernikárska 8, 010 01 Žilina, odmenu vo výške
14,66 eura a náhradu výdavkov správcu v celkovej výške 828,59 eur.
Návrh na uloženie povinnosti likvidátorke Mgr. Jozefe Trúchlej zaplatiť správkyni náklady konkurzného konania vo
výške 1.682,49 eur a odmenu z výťažku správkyni vo výške 59,22 eur z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 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 12.2.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003280
Spisová značka: 1K/30/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o., M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 388 572, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom
kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, uznesením č.k. 1K/30/2012345 zo dňa 17.10.2013 povolil spoločnosti
EKOCENTRUM SLOVAKIA, a.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 005 754, vstup do konkurzného
konania namiesto veriteľa: TERMY ORAVICE, s.r.o., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 547 321, v
časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 121 vo výške 1.532,70 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2014
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013.

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2014
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník

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

87

Obchodný vestník 33/2014

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 18.02.2014

K003224
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 85/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mezei – MEDHOS
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Orechová Potôň 345, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 062 704
Súd zverejňuje iné:

č. k. 1K 85/1999 - 313
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ján Mezei – MEDHOS, 930 02 Orechová Potôň 345,
IČO: 14 062 704, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Mgr. Vladimír Cipciar, Haburská 49/F, 821 01
Bratislava, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
správcu, takto

rozhodol:

Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty Mgr. Vladimír Cipciar dňa 18.12.2013 s tým, že správca
uznáva pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, celkom vo výške 2.007,02 eur so zaradením proti podstate. Táto pohľadávka z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov nebude v konkurznom konaní uspokojená.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej podstaty, úpadca
a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde
v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na §
66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 4.2.2014

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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K003225
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 6K 18/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo v Reci
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Reca, 925 26 Reca, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 612 251
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

č. k. 6K 18/1999 - 902

Rozvrhové uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Roľnícke družstvo v Reci, 925 26 Reca, IČO: 00 612
251, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. František Beladič, 925 01 Galanta, Javorinka 104,
o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, takto

rozhodol:

Na základe rozvrhového uznesenia budú vyplatené doteraz neuhradené pohľadávky:
I. Pohľadávky proti podstate
doplatok odmeny správcu: 28.918,50 eur + 1.857,90 eur
Daňový úrad Senec – daň zo závislej činnosti 5.167,56 eur
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava (pôv. DÚ Senec) 20.989,44 eur
MUDr. Agneša Pozsonyiová (rozs. KS BA 67Cbi/330/00-34) 16,60 eur
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OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava (pôv. IRB a.s.) 331,94 eur
II. Pohľadávky veriteľov s nárokom na oddelenie uspokojenie
č. zv. 376 Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava 34.852,62 eur
č. zv. 20

OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava

1.421,46 eur

III. Pohľadávky veriteľov I. triedy budú uspokojené v celej výške:
č. zv. 279 a 280 Ing. Július Szabó, bytom Zlaté Klasy, Čakanská cesta 153/17 v sume 12.117,80 eur +
36.224,69 eur
č. zv. 311 MUDr. Zuzana Vávrová v sume 8.725,79 eur
IV. Pohľadávky veriteľov II. triedy budú uspokojené čiastočne, vo výške 27,885 % zo zistenej sumy
č. zv. Veriteľ

zistená suma

na vyplatenie

36

Obec Reca

369.257,52 eur

102.968,24 eur

37

Obec Boldog

16.339,87 eur

4556,41 eur

320

Obec Blatné

632,71 eur

176,43 eur

376

Slovenská konsolidačná a.s.

308.571,66 eur

86.045,86 eur

449

Obec Igram

11,608,98 eur

3237,19 eur

Spolu:

706.410,66 eur

196.984,13 eur

V. Pohľadávky veriteľov II. triedy v nevyplatenej časti a pohľadávky veriteľov III. a IV. triedy uhradené
nebudú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
VI. Správca je povinný vyplatiť priznané sumy v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Náklady súvisiace s doručovaním znášajú veritelia.
VII. Správca je povinný predložiť súdu doklady o splnení rozvrhového uznesenia s návrhom na zrušenie
konkurzu a zbavenie jeho funkcie v lehote do 15 dní po splnení rozvrhového uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 12.2.2014
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JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K003226
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 4K 94/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEOMONTA, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sebedražská 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 151
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 4K 94/1999 – 1335
IČS: 1099896448

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: GEOMONTA, spol. s r.o. v konkurze, Sebedražská 7,
971 01 Prievidza, IČO: 00 633 151 s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Alenou Kaplanovou,
advokátkou, Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol:

Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením pod č. k. 4K 94/99 - 32 zo dňa 18.05.1999 na majetok
úpadcu: GEOMONTA, spol. s r.o., Sebedražská 7, 971 01 Prievidza, IČO: 00 633 151, po splnení rozvrhového
uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV.

Súd z b a v u j e JUDr. Alenu Kaplanovú, advokátku, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí
(§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v
nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 14.02.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K003227
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 5K/162/2002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KELIS KOVOPROJEKT ELI, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levočská 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 657 818
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

5K/162/2002-753

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: KELIS KOVOPROJEKT ELI, s.r.o., Levočská 9,
Prešov, IČO : 31 657 818, rozvrhom takto
rozhodol :

Z celkovej sumy 485.696,30 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie
správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 31 ods. 6 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty
- odmena správcu JUDr. Pavla Pisáka

12.377,18 eur

- odmena správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka ml.

12.377,18 eur

- výdavky (cestovné) správcov

9.041,79 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b/ náklady spojené s udržiavaním a so správou podstaty

Deň vydania: 18.02.2014

217.391,69 eur

c/ odmena opatrovníka Ing. Jozefa Marcinčina

331,93 eur

d/ pracovné a ostatné nároky zamestnancov

49.620,36 eur

e/ nároky zo zmlúv uzavretých správcom

15.307,50 eur

i/ platby do fondov (odvody do poisťovní)

10.677,85 eur

k/ náklady na úschovu písomností

9.958,18 eur

l/ ostatné pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu

6.172,62 eur

- súdny poplatok za konkurzné konanie

1.953,56 eur

2. Pohľadávky veriteľov proti podstate :

- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebudú uspokojení :
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Daňový úrad Prešov – pohľadávka uznaná vo
výške 11.127,69 eur)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SIDERIA – ISTOTA, zdravotná poisťovňa –
pohľadávka uznaná vo výške 120,36 eur)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa – pohľadávka
uznaná vo výške 499,33 eur)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne ChZP Apollo – pohľadávka uznaná vo výške
662,68 eur)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa – pohľadávka uznaná vo
výške 3.578,84 eur)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pohľadávka uznaná vo výške 652,49 eur)
- Piskura František, Fintice 94 (pohľadávka uznaná vo výške 11.406,85 eur)

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojujú sa :
- ver. č. 8 - MEBA Reality s.r.o., Prešov (pôvodne VÚB, a.s.)
- z toho vyplatené

139.823,33 eur
99.581,76 eur

- ostáva vyplatiť

40.241,57 eur

- ver. č. 9 – Slovenská konsolidačná, a.s.(pôvodne Daňový úrad Prešov)

655,19 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV, ktoré boli uznané, avšak z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov sa neuspokojujú :

Veriteľ

uznaná pohľadávka

1. Messer Tatragas s. r. o., Bratislava

37,84 eur

2. PREŠOV REAL, s. r. o., Prešov

3.453,83 eur

3. Slovenská konsolidačná a. s., Bratislava

35.923,06 eur

4. Krajský súd v Prešove, Prešov

15.817,57 eur

5. Piskura František, Fintice 94 – (podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č. k. 4Cbi/30/2003, zo dňa
27.9.2005)
54.778,66 eur
6. JUDr. Vladimír Zachar – súdny exekútor, Námestovo

2.858,39 eur

7. Mesto Prešov, Prešov

620,23 eur

8. MEBA Reality s.r.o., Prešov (pôvodne VÚB, a.s., Bratislava)

525.843,62 eur

9. Slovenská konsolidačná, a. s. (pôv. Daňový úrad Prešov II, Prešov)
10. BELARIA s.r.o. Prešov (pôvodne FNM SR Bratislava)

84.903,21 eur
1.178.271,66 eur

11. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava

622,02 eur

12. P.A.P. GROUP s. r. o., Prešov

1.356,97 eur

13. N.K.P. Service s. r. o. v likv., Prešov

0,00 eur

14. Spravbyt, a. s., Prešov

4.408,09 eur

15. Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne NÚP - OÚP Prešov)
16. Slovenská konsolidačná a.s. (pôv. Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov)

3,65 eur
563,80 eur

17. DAYTONA s. r. o., Prešov

0,00 eur

18. Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Praha 8

0,00 eur

19. Orange Slovensko, a. s., Bratislava

658,74 eur

5. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV
- neboli uplatnené

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
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v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že 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 Košiciach dňa 11. februára 2014

JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu
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