Obchodný vestník 40/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2014

K003869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V & S Trade spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.Mája 77, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 652 589
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2013 S1452
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2013
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia,a.s. prihlásila pohľadávku, v ktorej uplatnila zabezpečovací prevod práva k
predmetu zabezpečovacieho práva a to:
Motorové vozidlo zn.KIA Sportage (P), rok výroby 2011, VIN : U5YPC815ACL115821, farba biela.
Z dôvodu podania prihlášky pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote, zabezpečovací prevod práva k vyššie
uvedenému majetku zaniká a majetok Motorové vozidlo zn.KIA Sportage (P), rok výroby 2011, VIN :
U5YPC815ACL115821, farba biela, preraďujem do všeobecnej podstaty.
V súpisovej hodnote majetku 12 000,- EUR
V Trenčíne dňa 22.02.2014
Ing. Oľga Šabová - správca

K003870
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:
Iné zverejnenie

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 Aarsleff Hulín s. r. o., Mierová 23, 920 01 Hlohovec, IČO: 31 430 473 - platobný rozkaz OS Poprad č. k.
9Rob/108/2013-14 v celkovej sume 1 848,38 €.
Ing. Iveta Lešková, správkyňa

K003871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Polláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/11/2013 S752
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2014

30K/11/2013
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podstaty o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca podstaty JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice, oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Alica Polláková nar. 23. 08. 1953, Jazmínová 5, 040 01 Košice, mu
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená súhrnná prihláška nezabezpečenych pohľadávok veriteľa:
AXA životní pojištovna a.s., pobočka poistovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 862
711, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky porad. č. 1, celková suma 71,93 EUR a porad. č. 2 , celková suma 64,38
EUR ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K003872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Polláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/11/2013 S752
Spisová značka súdneho spisu:
30K/11/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podstaty o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca podstaty JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice, oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Alica Polláková nar. 23. 08. 1953, Jazmínová 5, 040 01 Košice, mu
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená súhrnná prihláška nezabezpečenych pohľadávok veriteľa:
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 35923130,
ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky porad. č. 1, celková suma 1480,78 EUR a porad. č. 2 , celková suma
26,90 EUR ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K003873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Katarína Bulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Krasku 51, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 26K/64/2011
Spisová značka súdneho spisu:
26K/64/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Ing. Katarína Bulíková som na základe schváleného rozvrhu dňa 14.02.2014
uspokojila veriteľov prihlásených pohľadávok, ktorí mi na základe výzvy oznámili číslo účtu, na ktorý je potrebné
poukázať výťažok zo speňaženia. Veriteľ č. 4 Slovenská sporiteľňa a.s. mi neoznámil účet na ktorý je potrebné
poukázať výťažok zo speňaženia, avšak dňa 18.02.2014 doručil do kancelárie správcu oznámenie, že jeho
pohľadávka, ktorú si do konkurzu prihlásil zanikla a nemá postavenie veriteľa. Na základe tohto oznámenia, sumu
154,25 €, ktorá je uvedená v schválenom rozvrhu výťažku – uverejnený v OV č. 6/2014- ako suma určená na
pomerné uspokojenie veriteľa č. 4 Slovenská sporiteľňa a.s. je potrebné rozvrhnúť medzi veriteľov úpadcu.
Z uvedeného dôvodu predkladám návrh dodatočného rozvrhu výťažku už bez uvedenia veriteľa č. 4 Slovenská
sporiteľňa a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dadatočne rozvrhovaná suma: 154,25 €

Veritelia.
1. JUDr. Andrea Havlátová – Rajcyová (prihláška č. 1 – 120 € )

0,10 €

2. Majetkový Holding a.s. (prihláška 2/1 – 112 0829,15 € )

98,15 €

Majetkový Holding a.s. (prihláška č. 2/2 – 45 836,99 € )

39,87 €

3. Slovenská republika – Krajský súd Bratislava ( prihláška č. 3 – 7 468,63 €)

6,50 €

5. Slovenská konsolidačná a.s. ( prihláška č. 5 – 11 064,92 € )

9,63 €

Poučenie správcu: Veritelia môžu do návrhu na dodatočný rozvrh výťažku nahliadnuť v kancelárii správcu: Alžbetina
3, Košice. v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00hod. Nezabezpečení veritelia môžu
v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu dodatočného rozvrhu výťažku požiadať zástupcu veriteľov, aby návrh
dodatočného rozvrhu výťažku neschválil.

V Košiciach dňa 24.02.2014
JUDr. Jana Závodská, správca

K003874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikolaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 1995/50, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 30K/7/2012
Spisová značka súdneho spisu:
30K/7/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo 18:
Označenie: peňažná pohľadávka: 2 212,92€
Právny dôvod vzniku: odporovanie právnemu úkonu 26 Cbi//8/2013 -43 Okresný súd Košice I
Súpisová hodnota: 2 212,92 €
Dlžnik: Mgr. Zuzana Mikolajová, Edelényska 1995/50, Rožňava

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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K003875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matilda Rýpalová, BIOVITA .SK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 131 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2013 S1342
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov.
Dňa 14.02.2014 sa uskutočnila v súlade s ust.§34 ods.1 zák.č.7/2005 Z.z. prvá schôdza veriteľov, o 10:00
hod v sídle správcu Mudroňova 43,č.dverí 24, Martin.
Schôdza sa riadila nasledovným programom:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze
3. Voľba zástupcu veriteľov ,
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver , diskusia.
Ad 1/ Otvorenie schôdze
Pri otvorení schôdze veriteľov správca privítal prítomného zástupcu veriteľa a konštatoval, že schôdza je
uznášaniaschopná v zmysle § 35ods.3 ZKR, pretože bol prítomný aspoň 1 oprávnený veriteľ s hlasovacím právom.
Prítomný bol nasledovný veriteľ:
1/ p.Tomáš Cibulka, v zastúpení Mgr. Bohuslav Gelatka
Ďalej správca konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze ako aj s jej
programom. Termín a miesto konania schôdze bol riadne zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2014 a oprava
bodu 3 vo vestníku 25/2014 zo 6.2.2014.
Ad 2/ Správa o činnosti správcu
V správe o činnosti správca informoval o zisťovaní majetku úpadcu , o vyžiadaných súčinnostiach a o zistenom
stave majetku za doby predbežného zisťovania majetku ako aj v období po vyhlásení konkurzu. Správca zároveň
informoval , že v konkurznom konaní je aj manžel úpadcu. Zároveň informoval o stanovení hodnoty zisteného
majetku, s tým, že konečnú hodnotu zistených nehnuteľností určí znalec. Upozornil na skutočnosť, že
nehnuteľ-nosti sú v pozemkovom spoločenstve – Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, ktoré už listom zo dňa
20.11.2013 upozornilo správcu na predkupné právo.
Správca vyzval prítomného zástupcu veriteľa, či chce vzniesť námietky alebo pripomienky k činnosti správcu.
Námietky ani pripomienky voči činnosti správcu do konania 1 schôdze veriteľov neboli vznesené.
Uznesenie: Námietky ani pripomienky voči činnosti správcu do konania 1 schôdze veriteľov
zo strany veriteľov vznesené.

neboli

Ad 3/ voľba zástupcu veriteľov.
Predsedajúci schôdze veriteľov konštatoval, že na 1.schôdzi veriteľov je prítomný jeden veriteľ a preto navrhol aby
sa zástupcom veriteľom stal prítomný veriteľ v zastúpení Mgr.Bohuslav Gelatka 100% podielom prítomných
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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sa zástupcom veriteľom stal prítomný veriteľ v zastúpení Mgr.Bohuslav Gelatka
hlasovacích práv:
Hlasovanie :

za

Deň vydania: 27.02.2014

100% podielom prítomných

4117 hlasov

Uznesenie: zástupcom veriteľov sa stáva veriteľ p.Tomáš Cibulka v zastúpení Mgr. B.Gelatka
Ad 4/ Potvrdenie alebo výmena správcu.
Na prvej schôdzi veriteľov sa v zmysle § 36 ZKR ods.1 rozhodovalo o pripadnej výmene správcu. Nakoľko
prítomným zástupcom veriteľa nebol podaný návrh na odvolanie správcu ani nebol navrhnutý nový správca ,
hlasovalo sa o potvrdení ustanoveného správcu
Hlasovalo sa o potvrdení ustanoveného správcu.
Hlasovanie :

za

1/ p.Tomáš Cibulka , Konská 533, 013 13 Rajec, v zastúpení Mgr. B.Gelatka
počet uplatnených hlasov:

4117 ( 100% prítomných veriteľov).

Uznesenie: Zástupca veriteľov potvrdil ustanoveného správcu vo funkcii správcu.
Ad 5/ Záver, diskusia.
Diskusia sa viedla priebežne k celej problematike konkurzu úpadcu a okolnostiam jeho vzniku.
Záverom správca skonštatoval, že prítomní veritelia nevzniesli námietky proti priebehu konania prvej schôdze
veriteľov a schôdzu veriteľov o 10.45 ukončil

zapísal: Ing. Veréb Jaroslav

K003876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matilda Rýpalová, BIOVITA .SK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 131 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2013 S1342
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia zástupcu veriteľov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod č.k. 1K/20/2013 na majetok úpadcu Matilda Rýpalová,
BIOVITA.SK, IČO: 40 131 475, nar. 7.4.1949,
s miestom podnikania: 1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Miesto konania: kancelária správcu na ul. Mudroňova 43, č. dverí 24, Martin
Termín konania: 14.02.2014
Začiatok konania: 10.45 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zvolávateľ: Ing. Jaroslav Veréb, správca
Prítomní:
1. Zástupca veriteľov: Tomáš Cibulka, Konská 553, 013 13 Rajecké Teplice, zast. Mgr. Bohuslav Gelatka,
advokát, sídlo kancelárie Námestie SNP 17, 015 01 Rajec
2. Ing. Jaroslav Veréb, správca
Program :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie zástupcu veriteľov so stavom konkurzného konania
3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny zástupcu veriteľov správcovi v
súvislosti so správou, oceňovaním a speňažením majetku úpadcu.
4. Záver
K bodu 1/
Schôdzu otvoril a viedol správca konkurznej podstaty. Správca konštatoval, že prvé zasadnutie zástupcu veriteľov
zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) a v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2
ZKR je schôdza zástupcu veriteľov uznášaniaschopná.
K bodu 2/
Správca konkurznej podstaty informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania.
Nakoľko sa v podstate jedná o konkurz manželov (p. Rýpal číslo konkurzu 3K/20/2013, správca JUDr. Vevurková),
správca navrhol, aby spolu s JUDr. Vevurkovou vypracovali dohodu o vyporiadaní BSM a spoločne podali návrh na
vyporiadanie BSM na Okresnom súde Žilina.
Uznesenie č. 1:
„Zástupca veriteľov ukladá správcovi, aby v spolupráci s JUDr. Vevurkovou vypracoval dohodu o vyporiadaní BSM
a podal návrh na vyporiadanie BSM na Okresnom súde Žilina.“
Za hlasovali: zástupca veriteľov Tomáš Cibulka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
K bodu 3/
Správca informoval zástupcu veriteľov, že úpadkyňa je poberateľkou starobného dôchodku, pričom takýto príjem
podlieha konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§ 72 ods. 2
ZKR). Správca navrhol prehodnotenie možnosti vykonávania zrážok zo starobného dôchodku úpadkyne.
Uznesenie č. 2:
„Zástupca veriteľov ukladá správcovi, aby prehodnotil možnosť vykonávania zrážok zo starobného dôchodku
úpadkyne v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.“
Za hlasovali: zástupca veriteľov Tomáš Cibulka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu 4/
Na záver správca skonštatoval, že program prvého zasadnutia zástupcu veriteľov bol vyčerpaný, poďakoval
prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť a zasadnutie o 11.15 hod. ukončil.

V Martine, dňa 14.02.2014
zapísal Mgr.Bohuslav Gelatka

K003877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Budáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 42, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/75/2011 S762
Spisová značka súdneho spisu:
26K/75/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Záväzný pokyn vo veci speňažovania súboru nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
v konkurznom konaní sp. zn. 26 K 75/2011 vedenom na majetok úpadcu Ing. Pavol Budáč, nar. 05.01.1959,
bytom Kupeckého 42, 040 01 Košice

Zástupca veriteľov JUDr. Štefan Barilik, Kalinovská 14, 040 22 Košice, v konkurznom konaní sp. zn. 26 K 75/2011
vedenom na majetok úpadcu Ing. Pavol Budáč, nar. 05.01.1959, bytom Kupeckého 42, 040 01 Košice, ukladá
správcovi podstaty záväzný pokyn na speňaženie súboru nehnuteľného majetku, a to

Pozemok
Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera: 1337 m2; obec: Budiná; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Budiná; číslo LV: 1896; parcelné číslo: 610/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku:
668,50 EUR
Pozemok
Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera: 1859 m2; obec: Budiná; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Budiná; číslo LV: 1896; parcelné číslo: 642/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 929,50
EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 454 m2; obec: Budiná; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Budiná; číslo LV: 1896; parcelné číslo: 643/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 340,50
EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 110 m2; obec: Budiná; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Budiná; číslo LV: 1896; parcelné číslo: 643/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 82,50
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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Stavba
Popis stavby: rodinný dom súp. č. 139 na parcele 643/2 v obci Budiná; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Budiná; číslo LV: 1896; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 0,00 EUR

Vyhotovený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 133/2012 z 12.7.2012.

Druhým spoluvlastníkom o veľkosti ½ k celku k predmetným nehnuteľnostiam je manželka úpadcu Ing.
Ľudmila Budáčová, nar. 11.08.1958, bytom Kupeckého 42, 040 01 Košice, na ktorej majetok bol Okresným súdom
Košice I vyhlásený konkurz vedený pod sp. zn. 31 K 74/2011. Z uvedeného dôvodu správca nemôže postupovať
podľa § 93 ods. 1 ZKR, týkajúceho sa speňažovania majetku, ku ktorému sa viaže zákonné predkupné právo, t. j.
uvedený spoluvlastník nemôže byť zo zákonného predkupného práva oprávnený.

A. Spôsob speňažovania:
Správca je povinný súbor nehnuteľného majetku speňažiť verejnou dražbou podľa
§ 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
Dražobníkom je správca. Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 527/2002
Z. z. 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 (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)
a bude vykonaná za nasledovných podmienok:
A. Podmienky speňažovania:
· Spoluvlastnícky podiel úpadcu na nehnuteľnostiach vo výške ½, uvedený v súpise všeobecnej podstaty
v konkurze na majetok úpadcu, sa bude dražiť spoločne (ako celok) so spoluvlastníckym podielom Ing.
Ľudmily Budáčovej, nar. 11.08.1958, bytom Kupeckého 42, 040 01 Košice, na nehnuteľnostiach vo výške
½, uvedeným v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 129/2012 zo 6.7.2012,
v konkurze na majetok úpadcu Ing. Ľudmily Budáčovej (ďalej len „úpadca 2“), vedenom na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 31 K 74/2011. Navrhovateľmi dražby budú správca podstaty úpadcu a správca podstaty
úpadcu 2, ktorým v obidvoch konkurzných konaniach je JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
· Hodnota nehnuteľností v ½ uvedených v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. v konkurze sp. zn. 31 K 74/2011 a nehnuteľností
v ½ uvedených v súpise všeobecnej
podstaty v konkurze sp. zn. 26 K 75/2011, bude stanovená ako celok znaleckým posudkom
vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Bodíkom, CSc., č. 125/2013 zo dňa 18.11.2013 v hodnote 5 300,00
EUR. Znalec bol navrhnutý na základe súhlasu pôvodne Daňového úradu Košice zástupcom veriteľov
a najväčším veriteľom v obidvoch konkurzných konaniach JUDr. Štefanom Barilikom, Kalinovská 14, Košice
(ďalej len „zástupca veriteľov“).
Správca úpadcu zabezpečí doručenie jedného vyhotovenia znaleckého posudku
zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov.
·
·
·
·
·

·

na adresu sídla

Najnižšie podanie v prvom kole dražby predstavuje všeobecnú hodnotu nehnuteľností podľa aktuálneho
znaleckého posudku, čo činí 5 300,00 EUR.
Výška najnižšieho podania v prípadných ďalších kolách dražby musí byť vždy vopred písomne odsúhlasená
zo strany zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov.
Dražobná zábezpeka (§ 14 zákona o dobrovoľných dražbách) tvorí 20 % najnižšieho podania, ktorú je
účastník dražby povinný zložiť na účet konkurznej podstaty určený v oznámení o dražbe.
Meniť uvedené podmienky dražby je správca podstaty oprávnený len na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov.
Správca podstaty ako dražobník je pri speňažovaní nehnuteľností uvedených v súpise oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v konkurze sp. zn. 31 K 74/2011 a nehnuteľností
uvedených v súpise všeobecnej podstaty v konkurze sp. zn. 26 K 75/2011 povinný postupovať v súlade
s príslušnými ustanoveniam ZKR a zákona o dobrovoľných dražbách.
V prípade neúspešnosti dražby správca opätovne požiada zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa
o udelenie záväzného pokynu o ďalšom postupe pri opakovanej dražbe.
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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Košice 17.2.2014
JUDr. Štefan Barilik, zástupca veriteľov

K003878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V & S Trade spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 77, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 652 589
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2013 S1452
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2013
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise
Názov Tovaru
drtena kefa s nasadou a hakom
cistic chodnikovych spar
nasada s T drzadom na lopatu 1100mm buk
nasada s T drzadom na ryl buk rovna
nasada na vidly 1350mm jasen
Cestna metla 50cm nasada 1.6mm Elaston
Zmetak prirodny
nasada na hrable 160cm
nasada na lopatu 1300mm buk
nasada alu 1.2m
podpora prirodna. 8-10mm. 1050mm. 10 ks
nasada zmetakova 160cm
nasda skosena 28x1500 mm
nasada skosena 28x1400 mm
vidly na hnoj 4-zubove s nasadou
ryl spicaty kovany 1350g
lopata HOLLAND. DIN. lak. ve?.2. 1.3m
lopata FRANFURKT. DIN. lak. vel. 5. nasa
ryl spicaty s T nasadou
Rýč špičatý dřevo 21.5x30x115cm S5179
ryl damsky kaleny s nasadou
motyka 155mm pozink s nasadou
podpora prirodna. 10-12mm. 1200mm. 5 ks
podpora prirodna 10-12mm. 1500mm. 5ks
podpora prirodna. 6-8mm. 750mm. 10 ks
ryl damsky lakovany s nasadou
ryl lakovany s nasadou
Metla s teleskopickou nasadou
lopata HOLSTEIN. DIN. lak. vel.2. nasada
kultivator 12cm 3 zuby pozink s nasadou
motyka 140 mm pozink s nasadou
Hrable na travu. pozink. nasada
motyka dvojita pozink s nasadou
hrable 35cm 14 zubov pozink s nasadou
porisko na sekeru DIN 7295. 600 mm
kot.rezny 125x1.0
kot.rezny 125x1.0
brusny kotuc na kamen 125
rezny kotuc na kamen 150x2.5
rezny kotuc na kamen 116x2.5
brusny kotuc na kamen 115
kot.rezny 115x1.6
kot.rezny 125x1.6
kot.brusny kov 115x6
rezny kamen plochy 180
lemovka 15cmx9m PVC-zelena
kot.rezny 115x2.5
kot.rezny 125x2.5

Súpisová hodnota
7,96
5,16
6,36
5,16
11,16
11,56
6,76
1,95
5,56
2,5
1,56
1,79
3,6
3,2
21,96
10,64
11,96
11,96
9,99
9,828
15,96
7,96
1,32
1,56
0,8
11,96
13,96
6,76
11,96
7,16
7,56
6,36
7,56
7,96
4,96
1,25
1,45
1,85
1,85
1,65
1,75
1,25
1,45
1,75
2,15
7,16
1,55
1,45

Množstvo
2
3
16
6
6
2
3
7
9
2
10
2
1
2
4
1
2
4
2
2
1
4
93
15
30
4
3
2
2
5
2
1
2
1
1
8
13
17
10
9
10
2
9
15
4
3
6
11
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kot.brusny kov 125x6
vystrazna paska cierno-zlta
klin 2000g
kufrik 16..Stanley
sada TX bitov 7 dielov v rota?nom boxe
nasada na hrable 180cm
univerzalna skrutka 3.0x30mm 25ks
univerzalna skrutka 4.0x40mm
univerzalna skrutka 2.5x16mm 250ks
unverzalna skrutka 3.0x16mm
zavesny hacik plast 65mm (3 ks)
zavesny hacik pozink 65 mm (4 ks)
zverak kovany 150mm
lopatka + metlicka
Postrekova? 0.5 l
Vymyvacia vanicka -sada
Drzak kvetinacu berevny kovovy
WC KEFA
kultivator
kos skladaci zahradny
puder cerveny stvebny
Pudr 180g červený
sparovacka dvojstranna
Spárovačka dvoustranná 15/20mm
zvierka stolarska 100x50 mm
plast PVC do dazda
bity PHZ2 25 mm. 2 ks
bity PH1 25mm. 2ks. ACR rebrovanie
bit SD6 25mm
Bit SD 6 25mm S2. 10ks
bity skrutkovacie obojstranne 50mm. 3ks
viazacia paska 120mm
Kabelove pasky 75 ks
Kabelove pasky. 250mm 50ks
bity PH3 25mm.2ks
bity PHZ3 25 mm. 2 ks
bity skrutkovacie obojstranne 50mm. 3ks
drziak bitov magnet. uni QUICK 1/4"
bity TORX 20. 2ks
bity TORX 30. 2ks
bity PH3 25mm. 2ks. ACR rebrovanie
bity PHZ1 25 mm. 2 ks
bity PH2 25mm. 2ks. ACR rebrovanie
bity PZ1+2+3 DIAMANTOVe 2 mm. mix ks
bity TORX 25. 2ks
bity PZ3 25mm. 2ks
bity skrutkovacie obojstranne 50mm. 3ks
bit SD8 25mm
Bit SD 8 25mm S2. 10ks
bity PH2 25mm.2ks
bity PH1+2+3 25mm. mix 3ks. ACR rebrovan
bity PZ1 25mm. 2ks. ACR rebrovanie
bity PHZ1+2+3 25mm. mix 3ks
nadstavec na bity 1/4 magnet.
AG nadsatvecna bity magnet.
bity PH1 25mm. 2ks
drziak bitov zosilneny magnet s dorazom
zvinovaci meter. 8mx25mm. ABS. klip. EUI
PVC izolepy. 5 ks
pasmo. ABS. EUII. nerez upr. 50 m
pena pre susene rastliny
pena pre zive rastliny
Mosazne domovni cislo 123 mm / 3
Mosazne domovni cislo 123 mm / 5
Mosazne domovni cislo 123 mm / 2
Mosazne domovni cislo 123 mm / 4
Mosazne domovni cislo 123 mm / 6
Mosazne domovni cislo 123 mm / 8
Kovane domovni cislo 120 mm / 3
Mosazne domovni pismeno 83 mm / b
Mosazne domovni cislo 123 mm / 7
Mosazne domovni pismeno 62 mm / a

1,23
8,26
15,9
17,72
2,27
2,45
0,8
1,14
1,36
0,8
1,4
1,4
153,81
4,76
1
29,9
3,19
29,96
10,24
7,79
0,95
1,188
0,6
0,72
1,4
5,51
1,5
1,89
0,76
9,36
3,04
1
1,6
2,4
1,18
1,5
3,04
7,65
1,35
1,35
1,89
1,5
1,89
4,96
1,35
1,12
3,04
0,76
9,36
1,12
2,65
1,89
1,89
2,06
2,07
1,12
7,65
9,58
1,16
53,81
2,35
1,95
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99

Deň vydania: 27.02.2014
9
2
3
1
13
3
18
18
7
4
21
21
1
3
6
2
10
1
2
2
4
4
5
5
13
1
3
8
2
2
9
15
3
18
8
10
6
10
7
9
10
6
8
10
7
4
8
2
2
2
9
10
3
3
3
2
1
4
32
1
8
4
1
3
1
1
4
4
4
3
5
3
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Mosazne domovni cislo 123 mm / 0
Kovane domovni cislo 120 mm / 1
Mosazne domovni cislo 123 mm / 9
Mosazne domovni pismeno 62 mm / c
Kovane domovni cislo 120 mm / 6
Nerez domovni pismeno 60 mm / c
Kovane domovni pismeno 60 mm / c
Kovane domovni pismeno 100 mm / b
Kovane domovni cislo 120 mm / 9
Kovane domovni cislo 120 mm / 0
Kovane domovni pismeno 60 mm / a
Kovane domovni cislo 120 mm / 7
Kovane domovni cislo 120 mm / 8
Kovane domovni cislo 120 mm / 4
Kovane domovni cislo 120 mm / 5
paska na koberce.textil
papierova krycia paska
papierova krycia lepiaca paska
stavebna lepiaca paska
aku skrutkovac SKIL
pila chvostova SKIL
baterie energizer AA maximum
baterie energizer AAA maximum
baterie energizer AA ultra+
baterie energizer AAA ultra+
energizer AA
baterie energizer AAA
bateria energizer C
baterie energizer D
bateria energizer 9V
2025 energizer baterie
baterie enrgizer A76
energizer A23
2016 energizer bateria
2032 energizer
celovka energizer 3LED
organizer juior stanley
lampas energizer 6 LED
lampas energizer magnet led
lampas led energizer
mini vodovaha 200 mm
specialna lepiaca paska
hlinikova lepiaca paska
lepiaca paska papierova krycia
vrtaky sds
sada vrtakov hss
conex orezavac
DW-popisovac s dlatovym hrotom
tycinky do pistole 8ks
?isti? potrubia DRAIN-CLEANER
stuple do usi-par
ventil zahradny 3/4
Zahradní ventil 3/4 1.7900 3.2220 1 1 1
Hacky na stenu 9ks
roztrojka s ventilmi zavit 3/4 plast
zahr. suprava
Y - kus
sprcha impulzna plast
kufor kovovy 19 stanley
medzikus spojka
drot viazaci zeleny 0.65mmx100g v plast
stitok 15ks
pasky stahovacie plast 40ks
nity AL 4.8x10mm. 40ks
stitok 15ks
nity AL 3.0x6mm. 50ks
box na naradie klasik
klieste stipacie 200 mm
hasak 1" 90Â° CV
hasak 1"
klieste odizolovacie 160 mm
univerzalna skrutka 5.0x40mm 8ks

5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
7,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
2,91
2,91
2,71
2,62
90
90
2,11
2,11
1,8
1,8
3,11
2,8
3,11
5,11
2,95
1,25
1,25
1,45
1,25
1,25
7,8
8,19
6,93
6,93
5,02
3,49
4,87
6,39
1,45
5,25
13,9
6,36
3,85
2
9,16
0,2
5,56
2,484
1,4
1,8
2,76
2,6
3,16
18,67
0,51
1,6
1,8
1,6
1,89
1,96
1,89
11,36
4,58
11,5
6,89
3,81
0,98

Deň vydania: 27.02.2014
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
5
1
5
4
10
2
11
6
1
1
9
4
2
7
7
2
6
5
5
5
1
8
2
9
5
2
2
2
4
5
5
3
6
2
2
6
14
24
7
20
4
4
19
3
3
7
5
1
14
9
16
8
5
19
9
2
7
1
3
4
15
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univerzalna skrutka 5.0x50mm 8ks
hadica zahradna 1/2 20m
sada TX skrutkova?ov. 6 dielna
zahradne noznice BYPASS
cistiaca pasta do kupelni 330g
sada skrutkovacov profi
SADA SROUBOVAKU TWIN PLAST LINE PROFI
sada elektro skrutkovacov + skusacka
Sada elektrošroubováky sada 6ks FESTA
FESTA sekera 600g
Sekera PROFI 600g FESTA
celovka LED
univerzalne lepidlo super silne
dvojzlozkove lepidlo
lepidlo na opravu v domacnosti
lepidlo na drevo
rukavice pracovne vel. 9 EN 388
rukavice pracovne zimne vel. 9 EN 388.51
rukavice pracovne protisklzove jemne vel
rukavice ve?kos? 10
rukavice pracovne ECO protisklzove vel.1
rukavice zahradnicke vel. 10 EN 388
zimni rukavice vel 10
rukavice montazne vel. 9 EN 388
rukavice pracovne PVC/Vinyl ECO vel.10
rukavice pracovne neoprenove dlhe vel. 1
siet ochranna proti vtactvu 5x2m
rukavice zahradna velkost 10
rukavice zahradnicke vel. 8 EN 388
rukavice robustne velkost 10
rukavice pracovne COMFORT vel. 10 EN 388
rukavice pracovne COMFORT vel. 9 EN 388
Navlek na ruze. 5ks 0.75x0.75x
Kos skladaci na listie
AL vodovaha s madlami 80cm. 3 meradla. +
AL vodovaha 80cm. 3 meradla. +/- 1 mm/m
AL vodovaha s 2 magnetmi. 80 cm. +/-0.5
platok nahradny 450mm
list pre pilu. svedska ocel. 20x762 mm
list pre pilu. svedska ocel. 20x914 mm
list pre pilu. svedska ocel. 20x610 mm
nahradny list pre oblukovu pilu 762 mm n
platok nahradny 533mm
zahradne noznice 22
AL vodovaha. 180 cm. +/-1 mm/m
AL vodovaha. 220 cm. +/-1 mm/m
AL vodovaha s 4 magnetmi. 180 cm. +/-0.5
sekera 800 g
sekera zelena lak. 1000g
kladivo stiepacie 3kg
seker profi 1250g
Sekera PROFI 1250g FESTA
sekera stiepac. 3000g
oberak s teleskop. tycou
Česáček s teleskopickou tyčí 3m
helma ochranna modra DIN 4840. obvod hla
nasada zmetakova 180cm
tyc zahradna zelena 16x1800mm
kufor vodovzdorny 23
stavebny spagat 50m cerveny
Zed.provázek 50M. 2mm červený FESTA
kriziky obkladacie 2.5-8mm 30ks
Plastové klínky 2.5-8mm. 30ks
obkladacie kriziky 5mm 75ks
Plastové křížky 75ks 5
obkladacie kriziky 4mm 100ks
Plastové křížky 100ks 4
Vystrihovaci mininuzky
Folia krycia 4x12.5m
Univerzální krycí fólie 4x12.5M.0.007mm
Folia krycia 4x5m
Univerzální krycí fólie 4x5M.0.006mm

0,99
7,49
7,96
7,96
3,16
26,32
21,6
15,63
10,62
10,11
10,08
8,05
4,69
8,49
4,35
2,81
3,84
4,96
4,19
2,76
1,73
3,84
4,75
3,84
1,35
3,84
2
1,56
3,84
3,96
3,84
3,84
7,56
5,58
10,35
5,88
28,81
2,76
2,65
3,42
2,65
1,56
2,36
7,96
26,89
28,81
49,96
7,96
15,35
19,19
12,45
17,658
25,31
6,99
9,162
9,95
2,55
1,8
39,7
1,51
1,908
0,64
0,828
0,42
0,63
0,42
0,63
5,59
1,95
2,394
1
0,9
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obkladacie kriziky1.5mm 100ks
Plastové křížky 200ks 1.5
obkladacie kriziky 0-4 100ks
Plastové klínky 0-4mm 100ks
sada spachtli. 40-50-75 mm. 2K plast
prepravka fatmax
Zahradna hadica 1/2" x 20m vyrobena podl
hadica 1/2"x30m Ecoflex 25 barov.zaruka
zavlazovacia hadica s pripojom
pruzna zavlacka 150 ks 2-2.4-2.78-3.57-3
sada hakov na naradie
PRAX drziak naradia. 2 ks. 25 mm
Stanley hlboky organizer profi
lyko prirodne v sacku 50g
U Bag Dog Bag - sacky na psie extrementy
viazaci drot 10 m
aplast pre zahradkarov a kutilov
Struna na seka?ku 1.2mm x 25m
struna spirala 2.4
Struna 2.4/15m twist
struna hviezdica 2.0
struna
Struna 1.3/15m žlutá
struna 1.3mm hviezda
struna hviezdica 3.0
struna 3.0
Struna 3/15m žlutá
struna 2.4
struna 2.0mm spirala
Struna 2.0/15m twist
struna 1.6
Struna na seka?ku 2.0mm x 25 m
struna stvorec 3.0
struna 3.0mm spirala
Struna 3.0/15m twist
struna hviezdica 1.6
odpadove vrecia 110l s utahom
vrecia na stavebny odpad
hadica 3/4"x50m Ecoflex 25 barov.zaruka
dlato. CV ostrie. 12 mm
dlato. CV ostrie. 16 mm
dlato. CV ostrie. 20 mm
dlato. CV ostrie. 26 mm
dlato polgulate 10mm
kot.diamant 125
rycie vidly s nasadou
Klietkova pasca na potkany. 29x15x11 cm
AL vodovaha 100cm. 3 meradla. +/- 1 mm/m
vodovaha 100cm profi
AL vodovaha. 120 cm. 2Â° odchylka. +/-0.
AL vodovaha s madlami 60cm. 3 meradla. +
pilka na kov 150 mm
Nůž L11 sx38 FESTA
univerzalne lamacie noze 2 ks. plast
pilka lupienkova
olamovaci noz kov.
rucna pila na drevo. 500 mm. 2K madlo
rucna pila na drevo. 400 mm. 2K madlo
rucna pila na drevo. 375 mm. 2K madlo
papierova krycia paska
pila chvostovka. na drevo. 300 mm. 2K ma
pokosova pila. nastavitelna. 250 mm
pokosova pila. rovna. 250 mm
pilka na kov 300mm
pilka ocelova
pilka na kov 300 mm
pilka na kov 150mm
list pilovy na kov
skusacka napatia 65mm VDE
list pilovy na kov 3ks
list pilovy na kov 300m
list pilovy na drevo TAIFUN. 22 ks. 130

0,42
0,63
0,42
0,63
5,96
50,86
11,16
21,96
13,96
6,76
2,4
5,16
26,62
1,6
3,16
1,4
2,8
2,36
2,03
2,502
1,24
0,77
0,954
0,75
2,53
2,53
3,114
1,63
1,45
1,836
1,01
3,16
2,53
2,87
3,636
1,02
4,75
4,86
71,96
5,35
5,73
6,12
6,5
7,27
21,05
31,96
11,96
7,65
15,45
21,12
7,65
2,27
1,296
0,77
4,58
2,26
14,58
14,19
11,5
1,93
9,58
7,65
3,46
7,65
9,58
2,65
3,84
5,35
1,15
4,58
2,88
6,12
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list pilovy na drevo TAIFUN. 12 ks. 130
hoblik kovovy
BAHCO multifunkcne klieste
BAHCO nozik otocny
svietidlo montazne LED
Světelná trubice LED
pokosnica 240mm
nahradne cepielky 9 mm 10ks
AUTO nudzove kladivo s nozom
olejnicka 250ml kovova
sada bitov 1000 kusov
sada bitov 33ks
bit PH1
vodovaha krizova
uholnik zamocnicky. pozink. 230 x 400 mm
pokosnica 240x60x35mm
zamok visiaci 30mm mosadz
Visací zámek 30mm mosaz zesílený
zamok visiaci 25mm mosadz
pokosnica 300x100x67mm
epoxy repair lepiaca hmota
priehladna. vodovzdorna opravarenska sup
priehladne . vodovzdorne lepidlo na plas
gelove kontaktne lepidlo
mini popisovac
drziak pre popinave rastliny zeleny plas
Nerez domovni pismeno 155 mm / b
piestnica mazacia M10 s hadicou 300mm
suprava na ostrenie dlat
postrekovac ROSA 2L
Tlakovy rozprasovac 2l
vesta reflexna zlta
Autoskrabka na skla SOFT
olej mazaci 500ml
Set lievikov 4 ks
krhla plastova cibulka 1.6l
krhla plastova 2l
olej pre domacnost 100ml
rozpustadlo hrdze 125ml
olej mazaci a adhezny 100ml
olej vrtaci a rezny 50ml
Kovovy drziak nasady
Fluorescencne popruhy 2ks
zmetacik vonkajsia dreveny Arenga
Vodny rozbocovac
bruska na kosu kamenna
kladivo na naklepavanie kos
olejnicka 150ml plastova
zahradna pistol. nastavenie postreku. re
kruzok na kosu
kluc k drziaku kos
pilnik plochy 250mm. hrubost 3. plast
naklepavac kosy
drotena kefa s PVC drziakom
uholnik zamocnicky. chromovany 130x200 m
uholnik zamocnicky. chromovany 160x250 m
kefa drotena 3-rada. drevo
kefa drotena 5-rada. drevo
kefa na svie?ky 150x15mm
noznice na vetvy pakove 720mm kalene os
kombi noznice vetvy kriky teleskop
Kovadlinkove klieste na vetvy 78cm
KOMBI noznice na vetvy teleskopicke
kultivator detsky s nasadou
lopata detska s nasadou
hrable detske s nasadou
hrable detske na listie s nasadou
Hrable svedske lamelove
Hrábě lamelové 45cm bez násady
AG hrable kovove lam.
obera? na ovocie pozink
oberac ovocia

1,92
10,76
6,54
10,79
34,06
43,02
1,35
0,72
1,67
6,89
14,45
8,64
0,76
3,42
11,5
3,42
3,2
3,168
2,2
4,96
4,99
4,69
3,15
3,68
0,64
5,96
7,95
23,04
11,54
4,37
6,08
6,68
1,39
5,73
1,49
2,83
3,25
1,15
1,92
1,54
1,73
2
9,16
2,4
7,96
1,96
10,36
2,65
11,16
3,96
1,16
6,89
6,36
1,12
11,5
14,19
1,15
1,34
1,15
17,96
23,96
23,96
31,96
4
4
4
4,76
3,99
4,554
4,55
3,56
6,04
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kolik sadzaci plast
zrazkomer
kolik sadzaci kovovy
2 v 1 - lopatka + hrable
AL klin stiepaci 550 g
klin 2500g
viacucelova lopatka
hrable na listie male plastova rukovat
lopatka sadzacia 8cm pozink plastova ru
motycka cintorinska pozink plastova ruk
hrable kvetinarske pozink plastova ruko
podlozka na klacanie
lopatka vonkajsia pozink drevene madlo
miesadlo 60x400mm
miesadlo 70
Míchadlo 6hran s kruhem 80PZN
miesadlo 100x600mm
miesadlo 90
Míchadlo 6hran s kruhem 100PZN
NBS pistol
noznice na travu otocne
Nůžky na trávu otočné 180` 37cm
pilka na vetvy Turbo sklopna 400/240/150
visiaci zamok cylinder 40/63mm
visiaci zamok cylinder 50/25mm
klin na nasadu 18-20-22 mm. 3 ks
sidlo
noz hobby lestena ocel drevena rukovat s
noznice dizain damske ovalne 180mm
noznice zahradna 190mm kalene brusene o
noznice zahradna 195mm kalene brusene o
odstranovac buriny sparovy kalena ocel p
power noznice 215mm
klin na nasadu 18-22 mm. 4 ks
odstra?ova? buriny nerez
set 2 ALU karabin - barevne
sporic vody
Mininozik 8 cm
noz lamaci siroky. plastovy 9mm. 3 noze
lyzica nerez180mm
Lžíce nerez 180 x 120 FESTA
lyzica nerez 140mm
Lžíce nerez 140 x 82 FESTA
vymazavacka 100mm
Vymazávačka 100 FESTA
vymazavacka 40mm
Vymazávačka 40 FESTA
pokryvacka 140mm
vymazavacka 60mm
Vymazávačka 60 FESTA
vymazavacka80mm
Vymazávačka 80 FESTA
rohova vyhlazovacia lyzica
lepidlo a tmel v jednom
stavebne lepidlo super silne
skrabka + metlicka. plastova
rezbarske dlata sada 12ks
Dláta řezbářská 12ks
sustruznicke dlato spicate
dlato polgulate 13mm
sustruznicke dlato sikme
dlato polgulate 16mm
dlato. CV ostrie. 30 mm
stavitelne sle
slucka na kladivo kozena
retiazka na kladiva 2-dielna
drziak na noz kozeny otvoreny
puzdro na naradie
taska na naradi 27 kapes 40x31cm
opasok kozeny cierny 1250x40mm
Ledvinka na naradi univerz 2 kapsy 21x14
Drzak metru + naradi 26x7cm

1,4
2,76
3,16
2,36
23,04
15,9
1,56
3,16
2,76
3,96
3,16
1,96
3,96
2,05
3,15
3,114
2,95
3,45
3,564
13,96
6,18
6,858
11,96
3,56
5,16
1,73
4,19
9,16
15,96
11,16
11,16
3,56
19,96
1,73
2,4
4,76
4,13
1,4
1,6
2,76
3,492
1,73
2,196
2,09
2,646
1,51
1,908
1,73
1,51
1,908
1,89
2,394
2,24
8,23
7,8
2,4
32,63
32,634
5,35
7,65
5,35
8,04
6,89
11,95
3,07
3,27
3,46
5,24
24,95
9,58
8,95
4,95
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taska na klince kozena. 1 kapsa
Drzak naradi 7 kapes 15x26cm
montazny opasok 20vreciek
Montážní opasek 20 kapes FESTA
taska na klince kozena. 1 kapsa
Rolovaci taska na klice 22 kapes 67x36cm
Taska Business 3 kapsy 11x14cm
Drzak noze + naradi 8x22cm
Kapsa na mobil 8x15cm
drziak na el. naradie kozeny
drziak na kladivo koza/kov
Racnovy nastavec 1/2"x125mm
murarska naberacka 160
Zednická naběračka ručka 160
sacia hadica
skrabak na stare omietky
pisto? na tmel pozink
hladitko nerez. rovne
Hladítko rovné nerez 360x130 FESTA
hladitko rovne 500x130
Hladítko rovné 480x130 EXTRA FESTA
pistol na tmel lakovana otocna
hladitko nerez rovne 360x130mm
Hlad.rovné nerez 360x130 PVC ručka FESTA
noznice na zivy plot 300mm kalene drevo
hladitko zuby 280x130
Hladítko rovné 280x130-nerez FESTA
hladitko zuby 280x130
Hladítko zuby 280x130e8-nerez FESTA
hladitko zuby 280x130
Hladítko zuby 280x130e4-nerez FESTA
hladitko zuby 280x130
Hladítko zuby 280x130e10-nerez FESTA
hladitko zuby 280x130
Hladítko zuby 280x130e6-nerez FESTA
hladitko ocel 280x160mm
cepele hacikove 0.50mm. 5ks
imbus-kluc 7.0mm CV
cepele trapezove 0.65mm. 5ks
ochrana ryla
adapter 1/4 25mm 5ks
imbus-kluc 4.0mm CV
imbus-kluc 5.0mm CV
imbus-kluc 10.0mm CV
imbus-kluc 12.0mm CV
imbus-kluc 8.0mm CV
imbus-kluc 6.0mm CV
cepele trapezove 0.45mm. 5ks
imbus-kluc 3.0mm CV
BARI sprch set chrom
Sprch tyc 60 cm chrom
GAETA sprch head chrom
BORA shprch set chrom
COMO sprch set chrom
Sprch tyc 60 cm chrom
FAMILY Comfort biele
WC sedatko GERBERA
WC sedatko DEKOR VODA
BERN. nerez. bila. MDF
Hadica kov 1/2"x150 chr
Drziak sprchy. stena. chrom
Drzak sprchy 1/2" chrom
Stanley opasok na naradie s vreckami
Stanley puzdro na naradie a klince
Taska na naradi univer s karabinou 11x19
Stanley opaskove puzdro
kozene puzdro
Stanley puzdro na noz
stit ochranny EN 166. obvod hlavy 53-61
rukavice pracovne zimne vel. 10 EN 388.5
kombina?ky VDE 180mm profi 1000/1500V. I
Respirator 5 ks

9,58
4,95
14,25
18
7,27
7,95
6,95
4,95
4,95
15,35
5,35
6,76
2,93
3,636
25,96
2,23
9,22
5,22
6,426
6,85
9,108
14,04
4,21
5,328
19,16
2,95
3,69
2,95
3,69
2,95
3,69
2,95
3,69
2,95
3,69
5,42
1,73
1,2
1,15
1,6
4,66
0,65
0,69
1,73
2,27
1,5
1,07
0,96
0,61
31,96
15,96
43,96
25,96
19,96
18,36
29,59
24,99
21,45
15,45
9,16
3,46
3,84
16,8
15,37
7,95
10,56
5,2
4,56
27,95
4,96
18,42
1,32
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sponkovacka
Sponkovačka 4-14mm s aretací
vrtak CV do dreva spiral. 11.0x142mm
vrtak CV do dreva spiral. 13.0x151mm
vrtak CV do dreva spiral. 14.0x160mm
vrtak vidiovy profi 4.0x85mm.ISO 5468
vrtak CV do dreva spiral. 9.0x122mm
vrtak CV do dreva spiral. 10.0x127mm
vrtak CV do dreva spiral. 7.0x104mm
vrtak CV do dreva spiral. 3.0x61mm
vrtak CV do dreva spiral. 8.0x114mm
vrtak CV do dreva spiral. 5.0x86mm
vrtak CV do dreva spiral. 6.0x93mm
vrtak CV do dreva spiral. 4.0x75mm
vrtak CV do dreva spiral. 12.0x151mm
oslicka
sada brusnych nastrojov 10 mm
Spony 10mm 1000ks/box
spony 8mm 1000ks
Spony 8mm 1000ks/box
imbus-kluc 2.0mm CV
ulamovaci noz 18mm
nozik ulamovaci 18mm
bity PZ3 25mm. 2ks. ACR rebrovanie
bity PH1+2+3 DIAMANTOVe 25mm. mix 3ks
bity PZ1+2+3 25mm. mix 3ks. ACR rebrovan
sada vrtakov SDSplus 4ks (5-10 mm). obal
vrtak SDSplus priklep 10.0x260mm
vrtak SDSplus priklep 10.0x210mm
vrtak SDS priklepovy vidiovy 10x160mm
sada vrtakov do tvrdeho dreva 2-8 mm
20-ti dielna kombi sada vrtakov HSS
vrtak SDSplus priklep 8.0x110mm
vrtak SDSplus priklep 8.0x210mm
vrtak SDSplus priklep 8.0x260mm
AG vrtak SDS 6x160
vrtak SDSplus priklep 4.0x110mm
vrtak SDSplus priklep 6.0x210mm
vrtak SDSplus priklep 8.0x160mm
AG vrtak SDS priklepovy vidiovy 6x10
vrtak SDSplus priklep 6.0x260mm
vrtak na sklo 5.0 mm
vrtak SDSplus priklep 10.0x110mm
vrtak na sklo 10.0 mm
dvojmeter skladaci dreveny
pasmo zvinovacie v ABS boxe 20 m
zvinovaci meter. 2mx13mm. ABS. klip. EUI
noz na kable 8-28mm profi
sada kliesti pre jemnu mechaniku. 3 diel
pacidlo 18x500mm
skusacka napatia 150mm VDE 125-250V. 50sustruznicke dlato dute
prepravka 24- organizer
klieste radiove polgulate zahnute 200mm
klieste na kable uni zahnute 160mm profi
kombina?ky 180mm profi. ISO 5746
klieste na armatury nastavitelne 300mm C
klieste na armatury nastavitelne 240mm C
Nástrčný šroubovák 8mm FESTA
hasak 1 1/2" 90Â° CV
klieste samozvieracie 10" CV profi
pacidlo 300mm
Sprch tyc 100 cm chrom
lievik uni velky so sitkom
TAOMINA sprchovacia hlavica chr 1S
AMELIA sprcha. 5 trysiek. chrom
TURIN sprcha. 3 S. chrom
Drziak stena chrochromm
sporic 1/2" chrom
Drziak sprchy chrom 25mm
DEKOR. kadibudka. chrom. MDF
WC sedatko BiLe KVeTY

6,04
7,632
1,89
2,5
2,65
1,5
1,35
1,5
1,12
0,85
1,12
0,96
1,04
0,85
2,27
4,55
3,16
0,756
1,45
0,684
0,57
1,52
1
1,89
3,81
2,27
11,5
4,96
3,81
1,85
15,96
17,16
2,5
3,42
4,19
1,34
3,07
3,04
2,65
1,22
4,19
3,04
2,65
4,19
3,04
10,73
3,07
10,73
7,65
9,19
1,73
6,12
38,2
15,35
16,12
14,96
11,12
7,65
1,98
19,19
9,58
7,65
23,56
7,27
7,56
9,16
10,76
4,96
5,35
4,58
19,99
29,99
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MODENA. chrom. ruzove. MDF
WC kefa porcelan
papirove WC sedatko 10ks
dorazy set pre Polyresine
Hadica kov 1/2"x175 chrom
Hadica 1/2"x150cm kov
Drziak steny chrom 3polohy
UDINE sprcha. 5 trysiek. chrom
MATINO Wellness sprcha chr 5S
GAETA sprch set chrom
SUSA sprcha. 2 trysky. biela
pila na porobeton
BAHCO pilka na zelezo
BAHCO pilka na zelezo + 3 platky
Kvetinarske mininuzky
zverak s nakovkou 100 mm
zahradne noznice
petlica bezpecnostna 95mm
kohutik ozdobny 1/2" mosadz
kouhoutek 1/2" chromovana mosadz
kouhoutek 3/4" chromovana mosadz
sacia filter 1 mosadz
zastrcka plocha 100x 45mm
plastova krhla 13.5l
sekac na spary s chranicom 240mm CV
chranic ruk gumovy
sekac plochy murarsky 400x23x13mm CV
sekac na kamen spicaty 300x18mm CV
sekac na kamen plochy 300x18mm CV
sekac elektrikarsky 250x8x10mm CV
sada plochych stetcov 4 diely 1 1/2" - 3
sada plochych stetcov 9 dielov
sada imbus-klucov 2.0-10mm.8ks
sada imbusovych TX klucov. 8 dielov. 9-4
sada imbusovych klucov. 8 dielov. C60 OC
Taska na naradi 48 kapes. 51x32cm
nylonovy pasek 135x5cm
sada imbus klucov-gul.
Sada imbusů(koule)1.5-10mm9ks CrVaLongFE
nastrcny kluc 16mm 1/2
sada imbus klucov 9ks
kluc na sviecky 16mm
kluc rurkovy 10x11mm CV
kluc rurkovy 12x13mm CV
kluc rurkovy 8x9mm CV
kluc rurkovy ohnuty 17 mm
kluc rurkovy ohnuty 8 mm
kluc rurkovy ohnuty 19 mm
kluc rurkovy ohnuty 10 mm
podpora prirodna. 22-24mm. 2400mm. 1 ks
tyc zahradna zelena 16x1800mm
podpora prirodna. 20-22mm. 2100mm. 1 ks
pena pre zive rastliny
pena pre susene rastliny
maliarska stetka gulata
chranice kolien
hydro huba jemna
hladitko- morska huba
Hl.plast s mořs.houb.4cm(M)280x140 FESTA
hladitko- gumova pena
Hlad.plast s gum.pěnou(M) 280x140 FESTA
hladitko- molitan hruby
Hl.plast s molit.hrubým(M) 280x140 FESTA
hladitko- hruba hydro huba
Hl.plast HYDRO houba hrubá(M) 280x140x40
Hlad.plast s houbou(M) 280x140 FESTA
hladitko- cierna plst
Hl.plast s černou plstí(M)280x140 FESTA
maliarksa stetka obdlznik
hladitko- biela plst
Hlad.plast s bílou plstí(M)280x140 FESTA
paska samolepiaca krycia 180cmx15m

17,98
13,96
2
5,89
15,96
10,76
4,96
11,96
11,56
23,04
4
12,04
5,94
13,86
5,59
27,96
11,96
2,13
11,96
6,36
7,96
6,36
1,63
5,38
9,96
2,27
9,58
7,27
7,27
3,46
3,16
4,76
6,89
2,65
3,42
34,95
3,95
6,9
7,866
3,6
6,01
3,6
3,46
4,19
3,27
5,35
3,04
5,73
3,42
1,36
1,8
1,16
1,95
2,35
15,45
18,11
3,61
2,46
3,114
2,58
3,258
3,19
4,032
3,6
4,554
4,86
3,22
4,068
13,43
3,72
4,698
3,12
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1
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Krycí samolep.páska 180cmx15M
krycia samolepiaca paska 240cmx15m
Krycí samolep.páska 210cmx15M
valcek baranok
Váleček beránek-rouno 250.pr.8x60x22mm
valcek
Váleček Polyamid 250.pr.8x44x18mm
valcek mikro
Lakov.váleček Polyester 180.pr.8x48x10mm
valcek velour
Lakov.váleček Velour 180.pr.8x48x4mm
valcek velour
Lakov.váleček Velour 250.pr.8x44x4mm
valcek
Lakov.váleček Polyester 250.pr.8x48x10mm
pisto? na tmel 300-320 ml
vesele drziaky rastlin
viazaci drot 10 m
kabelovy pasek 100 ks 3.6x150mm bily
viazacia paska 250mm
viazacia paska 20mm
Sada 3 zna?kova?ov
noznice pre domacnost 280 mm
Fluorescencne popruhy 2ks
noznice pre domacnost 170mm. niklovane
AL vodovaha 60cm. 3 meradla. +/- 1 mm/m
AL vodovaha 40cm. 3 meradla. +/- 1 mm/m
vodovaha horizont 40cm
uholnik zamocnicky. pozink. 330 x 600 mm
nasada na mlatok 1500g/280mm jasen. lak
nasada na kladivo 500g/320mm jasen. lak
nasada na kladivo 600g/330mm jasen. lak
porisko na sekeru DIN 7295. 800 mm
porisko na stiepaciu sekeru. COX842012.
kladivo vyklepavacie 27mm. drevena nasad
kladivo vyklepavacie 35mm. drevena nasad
kladivo zamocnicke 500g. drevena nasada
porisko na sekeru DIN 7295. 600 mm
kladivo zamocnicke 1000g. drevena nasada
uholnik stolarsky 300 mm. mm/inch
gumove kladivo cierne
kladivo gumove cierne
Gumová palice 65mm. dřevo
gumove kladivo biele
mlatok 1500g. drevena nasada
kladivo zamocnicke 800g. drevena nasada
ramova pila. 914 mm
kladivo gumove
Gumová palice 65mm bílá
ramova pila. 762 mm
mlatok gumovy 75mm. drevena nasada
kosa 60cm kovana
kosa 70cm kovana
nasada na kladivo 300g/300mm jasen. lak
nasada na kladivo 200g/280mm jasen. lak
nasada s T drzadom na ryl buk rovna
hrable na listie plast s nasadou
drziak hadice pozink
kladivo tesarske jednoliate profi s magn
kladivo modre
Kladivo. modre
mlatok gumovy 65mm. drevena nasada
kladivo zamocnicke 100g. drevena nasada
kladivo zamocnicke 200g. drevena nasada
zberac odpadkov
kladivo zamocnicke 300g. drevena nasada
guma poklepova na mlatok 1250g
kosak okruhli
kladivo tesarske s magnetom 600g. ocelov
kladivo modre
mlatok gumovy 54mm. drevena nasada
kladvo gumove cierne

6,48
3,69
7,434
9,42
11,898
4,63
5,85
3,23
4,086
3,19
3,924
4,25
4,806
4,08
5,148
1,89
2,2
1,4
1,6
1,99
1,6
1,8
2,27
9,16
7,65
5,73
4,58
12,35
13,81
1,5
1,3
1,34
6,12
4,58
6,12
9,58
8,04
4,96
13,42
15,35
3,04
3,81
2,304
5,54
11,5
11,5
10,35
4,19
3,924
9,19
5,35
15,96
16,76
1,15
1,11
5,16
5,56
5,16
30,73
9,28
9,64
3,81
4,96
6,12
5,9
6,89
2,27
3,5
16,5
6,84
3,04
3,04
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Gumová palice 55mm. dřevo
magneticka protinarazova vodovaha
skrutkova? pre jem.mech. TX6. 50mm
skrutkova? pre jem.mech. TX5. 50mm
skrutkova? 7.0x150mm
skrutkovac plochy drevo 5.5x100mm
skrutkovac plochy drevo 6.5x125mm
skrutkovac plochy drevo 10.0x175mm
sada skrutkova?ov FINE TX 5ks
poziskrutkova?. ve?kost 3
poziskrutkova?. ve?kost 2
skrutkovac krizovy profi s 6H driekom PH
skrutkovac krizovy profi s 6H driekom PH
skrutkovac elektrikarsky plochy 6.0x300m
zrkadielko inspekcne
Inspekční zrcátko
drziak bitov magneticky
skrutkova? 6.0x125mm
skrutkovac krizovy profi s 6H driekom PH
skrutkovac plochy profi
skrutkovac elektrikarsky plochy 4.5x250m
AG skrutkovac krizovy PZ 1x100
skrutkovac krizovy -X- vel.1 / 80mm
skrutkova? 4.0x38 mm
skrutkova? PH2 38 mm
skrutkovac krizovy -X- vel.0 / 60mm
cistiaca pasta do kupelni 330g
skrutkovac profi plochy 5.5x100mm
skrutkovac profi plochy 6.5x125mm
skrutkovac elektrikarsky plochy VDE 2.5x
skrutkovac elektrikarsky VDE PZ2 100mm
skrutkovac elektrikarsky plochy VDE 6.5x
zahradny rozprasovac na hadicu
skrutkovac elektrikarsky plochy VDE 5.5x
rychlospojka vnutorna plast
skrutkova? pozidrive profi s 6H driekom
skrutkovac profi plochy 3.5x75mm
skrutkovac uderovy plochy profi 8.0x150m
skrutkovac uderovy plochy profi 6.5x125m
skrutkova? pozidrive profi s 6H driekom
skrutkovac profi plochy 8.0x150mm
skrutkovac krizovy profi s 6H driekom PH
skrutkovac elektrikarsky VDE PZ1 80mm
skrutkovac elektrikarsky VDE PH2 100mm
skrutkovac elektrikarsky VDE PH0 60mm
nasada na kosu 140cm pozink
skrabka na sklo s rukavici
Metla s teleskopickou nasadou
sadzac cibuli
sluchadlo ochranne COMFORT. EN 352-1
okuliare ochranne + zvaracske. EN 166.16
pilka oblukova 762 mm
okuliare ochranne celopohladove vetrane
pracovno-bezpecnostne Profi okuliare
pilka na vetvy 533mm rychlonastavitelne
pilka na vetvy 450mm rychlonastavitelne
rukavice pracovne dlhe vel. 10 EN 388.40
rukavice pracovne protisklzove vel. 9 EN
okuliare pracovne
hadicova vodovaha. priemer 8 mm x 20 met
Respirator 5 ks
rukavice pracovne protisklzove vel. 10 E
respirator FFP 2S. EN 149
respirator FFP3. 2 ks s vydychmi
ochranne okuliare slnecne
ochranne okuliare VS160
ochranne okuliare Pivolux
zlto-cervene zatky do usi 3 pary
skla pre okuliare COXT 938750.52 EN 166.
respirator FFP1. 5 ks EN 149
respirator FFP 2S/L. EN 149
helma ochranna cervena DIN 4840. obvod h

1,764
16,47
2,3
2,3
1,81
2,65
3,04
4,58
11,5
1,89
1,5
7,65
8,42
9,58
2,16
2,736
8,81
1,42
9,58
2,25
7,65
1,4
1,12
0,89
0,96
1,04
3,16
5,35
6,89
3,04
6,12
5,73
3,15
4,19
0,36
6,12
4,96
11,5
9,58
8,42
7,65
5,35
4,58
5,35
4,19
13,96
2,76
6,76
2,8
21,95
10,95
5,96
4,75
11,95
7,56
7,56
6,5
3,07
2,45
9,19
1,32
3,07
2,95
5,95
7,3
4,5
2,54
2,95
2,75
6,95
4,75
9,95
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Drziak na hadice
lopatka nylon uzka
Lopatka úzká NYLON
lopatka siroka Nylon
kovova skrabka na sklo
ALmiska grilovacia.okruhla-32cm.5ks
ALUFIX miska okruhla 3ks
AL miska grilovacia-3ks
plastova skrabka na sklo
lopatka sadzacia 50mm kovana
Samolepiaca paska 50mx50mm transp.
zastrcka plocha 100x 45mm
dverova poistka
kladka mala
lepiaca paska priesvitna
baliaca paska
instalaterska paska. 5 ks
PVC pasky farebne 5ks
Izolační páska PVC 5ks
PVC izolepy. 5 ks
paska pvc farebna 5ks
paska textilna 2ks
PVC paska cierna
set motuzov 10. 20. 40 m
paska izolacna 4.5mx15mm 2ks VDE
motuz jutovy 100g
motuz jutovy 80g
PE vak na odpad a p?epravu 272l
petlica bezpecnostna 95mm
hacik biely srobovaci
hacik srobovaci
Zimni ochrana stromku 5mx0.8m
set kabelovych pasku 75 ks 100-150-190 b
rychlospojka STOP 1/2 plast
rychlospojka STOP 3/4 plast
sada hadicoveho prisl. plast
spojka 1/2
SPOJKA 1/2 45140
Rychlospojka 3/4
Rychlospojka 1/2
kluc racnovy prepinatelny 8x9mm
kluc racnovy prepinatelny 14x15mm
kluc racnovy prepinatelny 12x13mm
Stanley redukcia 1/2 na 3/8
skrutkova? na orech 1/4" CV
aplast pre zahradkarov a kutilov
Stanley 6diekna sada skrutkovacov
vrtak HSS 14.0x160mm.DIN 338
vrtak HSS 12.0x151mm.DIN 338
vrtak vidiovy profi 12.0x150mm.ISO 5468
vrtak HSS 7.5x109mm.DIN 338
vrtak HSS 7.0x109mm.DIN 338
vrtak HSS 5.5x93mm.DIN 338
vrtak HSS 1.0x34mm.DIN 338. 2ks
vrtak HSS 10.0x133mm.DIN 338
vrtak HSS 8.0x117mm.DIN 338
vrtak HSS 8.0x117mm.DIN 338
vrtak HSS 9.5x125mm.DIN 338
vrtak HSS 6.0x93mm.DIN 338
vrtak vidiovy profi 10.0x120mm.ISO 5468
vrtak HSS 2.0x49mm.DIN 338. 2ks
vrtak HSS 4.5x80mm.DIN 338
vrtak HSS 3.0x61mm.DIN 338. 2ks
vrtak HSS 1.5x40mm.DIN 338. 2ks
sada stetcov 10 dielov
vrtak HSS 5.0x86mm.DIN 338
vrtak HSS 9.0x125mm.DIN 338
vrtak HSS 3.5x70mm.DIN 338
vrtak HSS 6.5x101mm.DIN 338
vrtak HSS 10.5x133mm.DIN 338
vrtak HSS 11.0x142mm.DIN 338
papier brusny flint z50

2
2,73
1,926
3,15
6,39
2,5
2,65
1,5
2,09
6,36
1,4
1,63
1,45
5,19
1,4
1,35
1,12
1,64
1,296
1,16
0,96
3,42
0,47
2,36
1,89
1,01
0,83
4,79
2,13
1,15
0,84
6,76
1,6
1
1,08
2,76
0,41
6,084
2,76
2,2
6,36
9,16
7,96
3,6
2,27
2,8
6,36
7,27
3,81
3,42
1,34
1,15
0,88
0,73
2,12
1,54
1,54
1,73
0,92
2,27
0,73
0,69
0,73
0,73
4,36
0,77
1,73
0,57
0,96
2,27
3,04
0,19
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papier brusny flint z40
papier brusny flint z80
papier brusny flint z60
papier brusny flint z10
papier brusny flint z11
papier brusny flint z12
papier brusny flint z15
papier brusny flint z18
platno brusne z 40
platno brusne z 50
platno brusne z 60
platno brusne z 80
platno brusne z 100
platno brusne z 120
pil.list predl.PROGRESOR 116mm
pil.list-sendvic.materialy-180mm
pil.list -DREVO-RR 152mm
pil.list DREVO120mm
pil.list EXTREME plech 76mm
pil.list DREVO/PLAST-BIM
pil.list- DREVO/PLAST-100/30mm
pil.list DREVO/PLAST-100/40mm
platno brusne z 150
Stanley kufor 16
klieste radiove 6"
klieste zavlackove rovne vnutorne 19-60m
klieste na armatury nastavitelne 170mm C
klieste odizolovacie 6"
klieste radiove
klieste zavlackove rovne vonkajsie 19-60
klieste radiove 160 mm
klieste kombinovane 180 mm
klieste kombinovane 7"
klieste zavlackove zahnute vonkajsie 19klieste radiove 160 mm zahnute
klieste radiove 6" zahnute
noznice na plech
klieste stipacie bocne 180 mm
klieste stipacie bocne
klieste instalaterske 240 mm
klieste stipacie 200 mm. cierne
klieste nastavitelne 240 mm
klieste stipacie 200 mm
kufrik 16..Stanley
kufor vodovzdorny 28
ceruzky tesarske 12 ks
sada pilnikov na kov 3 ks
pilnik trojhranny 125mm. hrubost 2. plas
pilnik trojhranny 113mm. hrubost 3. plas
raspla kruhova 200mm. hrubost 2. plast
pilnik plochy 250mm. hrubost 3. plast
sada pilnikov 6ks . drevo
pilnik plochy 200mm. hrubost 2. plast
pilnik polkruhovy 250mm. hrubost 2. plas
sada dierova?ov 2/3/4/5 mm
celovka LED
raspla plocha 200mm. hrubost 2. plast
set 2 ALU karabin - barevne
pilnik kruhovy 200mm. hrubost 2. plast
Sekac-/HÄşbic-/Dierovac.set 3ks
pilnik trojhranny 200mm. hrubost 2. plas
raspla polkruhova 200mm. hrubost 1. plas
pilnik stvorcovy 200mm. hrubost 2. plast
pilnik plochy 200mm. hrubost 3. plast
pilnik polkruhovy 200mm. hrubost 2. plas
pilnik plochy 250mm. hrubost 2. plast
gumolano - 2 haky 10x1000mm
upinacia guma 2ks
kluc maticovy 18x19mm
kluc maticovy 21x23mm
kluc maticovy 16x17mm
kluc maticovy 12x13mm

0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
2,53
4,48
3,91
3,89
1,76
2,18
1,65
1,65
0,38
13,7
2,76
11,5
6,89
3,04
3,42
13,81
3,42
4,58
3,16
14,58
3,42
2,76
5,73
4,58
3,42
5,73
3,16
6,12
4,58
17,72
64,93
1,4
4,36
3,46
5,35
4,58
6,89
6,89
4,19
7,65
1,12
8,05
4,58
4,76
3,84
9,96
4,58
6,12
4,58
5,35
6,12
4,96
1,16
2,45
2,27
3,42
1,89
1,12
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kluc maticovy 10x11mm
kluc kombinovany 8mm
kluc ockovy 12x13mm
kluc maticovy 8x9mm
kluc kombinovany 7mm
kluc kombinovany 9mm
kluc maticovy 20x22mm
kluc maticovy 6x7mm
kluc kombinovany 21mm
kluc kombinovany 20mm
AG ockoplochy 14
AG kluc kombi 19mm
AG kluc kombi 13
AG ockoplochy 16
kluc vydlic. 6x7mm
kluc ockovy 10x11mm
kluc ockovy 6x7mm
kluc ockovy 8x9mm
kluc ockovy 30x32mm
kluc ockovy 14x15mm
kluc ockovy 16x17mm
kluc ockovy 18x19mm
kluc kombinovany 32mm
AG Klíč očkoplochý 27mm. CrVa FESTA
Klíč otevřený 14x15
kluc ocko-racnovy 19mm CV
kluc ockovy 20x22mm
Klíč otevřený 24x27mm. CrVa FESTA
kluc ocko-racnovy 13mm CV
kluc ocko-racnovy 17mm CV
kluc maticovy 30x32mm
kluc kombinovany 30
kluc ockovy 21x23mm
kluc kombinovany 24mm
kluc ocko-racnovy 22m CV
kluc kombinovany 22mm
kluc ockovy 24x27mm
kluc kombinovany 18mm
kluc kombinovany 17mm
kluc kombinovany 19mm
AG Klíč očkoplochý 17mm. CrVa FESTA
kluc kombinovany 6mm
kluc kombinovany 11mm
kluc kombinovany 12mm
AG kluc ockoplochy 15
AG Klíč očkoplochý 18mm. CrVa FESTA
orech 3/8" HIGHGRIP 17mm CV
pred?zenie na ra??u 3/8" 75mm CV
kardanovy kÄşb 1/2" CV
pred?zenie na ra??u 1/2" 125mm CV
pred?zenie na ra??u 1/2" 250mm CV
orech 3/8" na svie?ky 63/16mm CV
pred?zenie na ra??u 1/4 100mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 14mm CV
orech 1/2" TORX 50
orech 1/2" HIGHGRIP 11mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 12mm CV
redukcia 1/2 - 3/8
orech 1/2 16mm
racna mala
hlavica 1/2 13mm
Hlavice 1/2 CrVa 13mm 0.6600 1.1880 1 1
pred?zenie na ra??u 3/8 150mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 19mm CV
orech 1/2" TORX 45
orech 1/2" HIGHGRIP 17mm CV
orech 1/2" na svie?ky 67/21mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 27mm CV
adapter na racnu 3/8" - 1/2" CV
orech 1/2" HIGHGRIP 32mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 14mm CV
orech 1/2 15mm

1
0,89
1,89
0,85
0,73
0,96
2,5
0,73
3,27
3,04
1,3
2,02
1,1
1,58
0,73
1,5
1,12
1,42
6,89
2,27
2,65
3,04
6,5
4,93
1,53
17,96
3,81
4,55
11,96
15,96
6,5
5,73
4,58
3,81
23,04
3,42
5,35
2,27
2,12
2,65
1,62
0,69
1,12
1,31
1,48
1,82
1,12
1,73
3,81
2,5
3,42
1,35
1,35
1,12
2,27
1,12
1,12
1,56
1,27
12,5
1,12
1,188
1,73
1,42
2,27
1,27
1,89
1,89
2,27
2,27
1,12
1,12

Deň vydania: 27.02.2014
5
1
1
3
4
4
5
3
3
3
3
2
1
3
2
6
6
3
4
7
5
4
4
3
2
1
2
3
2
4
2
1
6
2
2
2
4
1
1
1
3
2
5
5
3
2
4
2
3
2
2
3
3
4
3
3
5
2
3
1
2
2
3
3
5
1
3
1
2
3
4
3
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Hlavice 1/2 CrVa 15mm 0.6900 1.2420 1 1
orech 3/8" HIGHGRIP 10mm CV
orech 1/2" na svie?ky 63/16mm CV
orech 17mm 1/2
orech 1/2" HIGHGRIP 8mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 11mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 10mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 9mm CV
orech 18mm 1/2
Hlavice 1/2 CrVa 17mm 0.7700 1.3860 1 1
adapter na racnu 3/8" - 1/4" CV
orech 1/2" ses?hran 8mm
orech 3/8" HIGHGRIP 8mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 9.0mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 5.0mm CV
drziak bitov s magnet. a dorazom h?bky.
pred?zenie FLEXI na ra??u 1/4 150mm
adapter na racnu 1/4" sesthran na 1/4" s
orech 1/2" ses?hran 100/17mm
orech 1/4" HIGHGRIP 5.5mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 4.5mm CV
orech 1/2" ses?hran 100/14mm
orech 1/2" HIGHGRIP 24mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 8.0mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/13mm CV
hlavica 1/4 13mm
orech 1/4" HIGHGRIP 7.0mm CV
racna mala gumena rucka
orech 1/4" HIGHGRIP 11.0mm CV
racna 1/4" obojsmerna CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/7mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 4.0mm CV
orech 1/2" ses?hran 100/10mm
orech 1/2" HIGHGRIP 77/13mm CV
orech 1/2" ses?hran 10mm
orech 1/2" HIGHGRIP 77/10mm CV
orech 1/2" ses?hran 100/12mm
orech 1/2" TORX 40
orech 1/2" HIGHGRIP 77/19mm CV
hlavica 1/2 10mm
orech 1/2" HIGHGRIP 20mm CV
meradlo posuvne 150mm s tlacitkom
kovove posuvne meradlo
orech 1/2" HIGHGRIP 22mm CV
meradlo posuvne plastove
plastove posuvne meradlo
orech 1/4" HIGHGRIP 12.0mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/8mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 6.0mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 15mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/12mm CV
pred?zenie na ra??u 1/4 50mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/11mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 63/19mm CV
adapter na racnu 1/4" sesthran na 1/4" s
orech 3/8" HIGHGRIP 16mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 12mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/6mm CV
orech 3/8" HIGHGRIP 13mm CV
kardanovy kÄşb 1/4" CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/9mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 30mm CV
orech 1/4" HIGHGRIP 50/10mm CV
orech 1/2" HIGHGRIP 21mm CV
kufor kov/plast zlty 26
tekvica
kapusta skora
mangold
mrkva na rychlenie
mrkva poloskora
pastrnak
redkovka biela rampouch

1,188
1,04
1,73
1,27
1,12
1,04
1,12
1,04
1,8
1,242
0,96
2,5
1,04
0,73
0,65
21,5
2,27
0,96
4,58
0,65
0,65
3,81
1,5
0,73
1,56
0,73
0,73
15,9
0,73
5,73
1,5
0,65
3,04
2,27
2,65
2,27
3,42
2,27
2,27
2,27
1,42
10,73
10,73
1,42
1,48
0,57
0,73
1,5
0,65
1,12
1,5
1,35
1,5
2,12
0,96
1,12
1,04
1,5
1,04
2,27
1,5
2,27
1,5
1,42
39,39
0,33
0,35
0,33
0,35
0,35
0,35
0,33

Deň vydania: 27.02.2014
3
4
1
2
5
4
3
4
1
1
5
4
4
5
4
2
2
4
4
4
5
4
3
3
2
2
4
4
5
2
5
5
5
2
2
1
3
3
3
2
3
1
1
2
1
1
5
2
5
4
4
4
5
3
2
4
4
5
4
3
4
1
1
2
1
13
26
6
17
13
8
20
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cibula zimna
pazitka
kalerab modry skory
zeler bulvovy
tekvica
kalerab biely neskory
kapusta neskora F1
mrkva skora
kel hlavkovy
redkovka cervenobiela dl
cvikla podlhovasta
kalerab bilely skory kart
por
kel ruzickovy
repik lekarsky
spargla
patizon
redkovka cervenobiela duo
zerucha
petrzlen vnatovy

0,33
0,35
0,35
0,33
0,33
0,33
0,56
0,33
0,33
0,33
0,28
0,58
0,33
0,33
0,43
0,33
0,33
0,33
0,29
0,33

Deň vydania: 27.02.2014
8
5
30
21
18
19
28
20
27
6
14
26
21
14
4
5
5
5
6
6

Súpisová hodnota tovaru je vo výške:
21439,374 EUR

Veriteľ CONMETALL spol. s r.o. si uplatňuje u správcu výhradu vlastníctva na vyššie uvedený tovar písomne
dohodnutú veriteľom a dlžníkom v čl.5) Rámcovej kúpnej zmluvy č.327 zo dňa 07.09.2011. V súpisovej hodnote 21
439,374,- EUR.
Ing.Šabová - správca

K003879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Juha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargov 217, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2013 S1516
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Cenný papier:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

druh: Akcia kmeňová
Počet ks: 3
podoba: listinné
č.emisie:LP0000202603
menovitá hodnota 1 akcie: 331,939189 Eur
emitent: AGW Holding, a.s., Kukučínova 7, 040 01 Košice
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 0,- Eur

Pohľadávka z účtu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.02.2014

Mena: Eur
Suma: 40,30
Číslo účtu : 3231841054 /0200
Banka: VUB, a.s.

K003880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Matieska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.19
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/43/2013 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
28K/43/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Igor Matieska, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Nábr. Sv.
Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza IČO / Dátum narodenia dlžníka: 07.05.1981 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Piaristická 21, 911 01 Trenčín
Sp. zn. správcu: 28K/43/2013 S 1433
k sp. zn.: 28K/43/2013

Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky veriteľa doručenej správcovi dňa 03.02.2014, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty (uplynula dňa 30.09.2013), dňa 04.02.2014 zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Pohľadávka č. 2 vo výške 3,95 EUR, z toho istina vo výške 3,95 EUR
Právnym dôvodom vzniku pohľadávky: Výkaz nedoplatkov č. 1328435817, zákon č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov – nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2012
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 04.02.2014
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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K003881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 400 688
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2013-S1520
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Jaroslav Plichta, správca úpadcu VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
nasledujúcu súpisovú položku majetku, zverejnenú v OV č.20/2014 dňa 30.1.2014
1ks Tlačiareň HP DesignJet T120 e printer

1/1

€844.00

Ing. Michal Loffler

Vlastník hnuteľnej veci preukázal správcovi nadobudnutie predmetnej hnuteľnej veci kúpou.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K003882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 792, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 558 630
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2012 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.
Spisová značka konkurzného konania: 31K/36/2012
Dátum konania 1. Zasadnutia veriteľského výboru: 21.02.2014
Miesto konania: kancelária správcu Štúrova 21, Nitra
Čas konania: 12.15 hod.

Prítomní:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Predseda zasadnutia: JUDr. Fadi Fardous, správca; značka správcu S 1316
b. ASPELL a.s., člen veriteľského výboru zast. JUDr. Michalom Bečaríkom, na základe plnej moci
s osvedčeným podpisom
c. AGROPROGRES-SERVIS s.r.o., člen veriteľského výboru
d. Tomáš Ponik SHR, člen veriteľského výboru

Program zasadnutia:
1) Prezentácia
2) Voľba predsedu veriteľského výboru
3) Záver

1) Prezentácia
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila o 12:15 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice zo zasadnutia. Predsedom zasadnutia je JUDr. Fadi Fardous, správca, ktorý zasadnutie zvolal v súlade
s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, a to na
schôdzi veriteľov konanej dňa 21.02.2014. Predseda zasadnutia otvoril zasadnutie a skonštatoval, že veriteľský
výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

2) Voľba predsedu veriteľského výboru

Predseda zasadnutia vyzval členov veriteľského výboru aby pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR navrhli, aby sa predsedom veriteľského výboru stal
veriteľ ASPELL a.s., Malá Strana, Hellichova 458/1, Praha, ČR, zast. Bečarik & partners, s.r.o., advokátska
kancelária, so sídlom Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy, 100 % hlasov
PROTI: 0 hlasov,
ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie:
BOLO PRIJATÉ UZNESENIE č.1 : Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského
výboru ASPELL a.s., Malá Strana, Hellichova 458/1, Praha, ČR, zast. Bečarik & partners, s.r.o., advokátska
kancelária, so sídlom Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves.

3) Záver

V predmetnom bode programu udelil veriteľský výbor zhodne súhlas správcovi na zasielanie písomných správ
o svojej činnosti v zmysle §37 ods. 5 predsedovi veriteľského výboru elektronickou formou na e-mail adresu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o svojej činnosti v zmysle §37 ods. 5 predsedovi veriteľského výboru elektronickou formou na e-mail adresu:
becarik.partners@gmail.com. Predseda veriteľského výbor si vymenil so správcom e-mailové kontakty a následne
predseda zasadnutia skonštatoval, že program 1. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, poďakoval
prítomným členom veriteľského výboru za účasť. Predseda zasadnutia upovedomil prítomných o skutočnosti, že
zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5
dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Nitra do konkurzného spisu
a správcovi. Predseda zasadnutia informoval veriteľský výbor, že ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva
podľa potreby jeho člen alebo správca. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho
predsedu. Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie o 12.30 hod.

V Nitre dňa 21.02.2014
.............................................
predseda veriteľského výboru ASPELL a.s.
zast. JUDr. Michal Bečarík, advokát a konateľ
Bečarik & partners, s.r.o.

Prílohy:
·

Prezenčná listina

K003883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HESKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 38/1473, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 263 699
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 23 K 8/2013 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
23K 8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
PEŇAŽNÁ
POHĽADÁVKA

SUMA, MENA, PRÁVNY DOVOD, DLŽNÍK

7.347,94 Eur, zmenka, Ján Balog, Žbince 206

8.396,01 Eur, zmenka, Marián Balog, Žbince 206

8.444,82 Eur, zmenka, Peter Balog, Žbince 99

SÚPISOVÁ HODNOTA
7 347,94
€
8 396,01
€
8 444,82
€

23.490,99 Eur, zmenka, Ján Benda, SNP 441, Hnúšťa

7.168,32 Eur, zmenka, Jaroslav Bista, Hviezdoslavova 277/35, Žiar nad
Hronom

565,31 Eur, zmenka, Alena Ciglánová, Bárdošova 6, Bratislava

23 490,99 €

7 168,32
€

565,31
€
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19.111,86 Eur, zmenka, Freundenfeldová Margita, K. Marxa 1438/8, Levice

19 111,86 €

15.613,25 Eur, zmenka, Milan Hanzel, Dvorníky 495

15 613,25 €

17.236,87 Eur, zmenka, Mária Juhászová, Vansovej 5247/23, Nové Zámky

17 236,87 €

2.198,20 Eur, zmenka, Štefan Kanči, Nižný Hrabovec 409

757,20 Eur, Štefan Kanči, Nižný Hrabovec 409

2 198,20
€
757,20
€

10.249,43 Eur, zmenka, Milan Kender, Dyčka 156, Vráble

10 249,43 €

11.332,78 Eur, zmenka, Milan Kender, Dyčka 156, Vráble

11 332,78 €

24.258,72 Eur, zmenka, Miroslav Kráľ, Tekovské Nemce 393

24 258,72 €

22.784,62 Eur, zmenka, Andrej Šimko, Fraňa Kráľa 872/43, Žarnovica

22 784,62 €

26.378,91 Eur, zmenka, Tibor Verecký, Cintorínska 64, Tekovské Nemce

26 378,91 €

24.915,53 Eur, zmenka, Alexander Vince, Za Potokom 25, Tekovské Nemce

24 915,33 €

V Dunajskej Strede dňa 21.02.2014
JUDr. Peter Kubik, správca

K003884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUVEMA - THERM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 693 502
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2011 S1584
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty úpadcu JUVEMA – THERM, s.r.o., so sídlom Výhonská 13, 831
06 Bratislava, IČO: 36 693 502:
1. oznamuje, že dňa 20.2.2014 v celom rozsahu vzal späť návrh čiastkového rozvrhu z 29.1.2013 doručený
podľa § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) na Okresný súd Bratislava 1 dňa 29.1.2013, ako aj
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

30

Obchodný vestník 40/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2014

zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) na Okresný súd Bratislava 1 dňa 29.1.2013, ako aj
návrh rozvrhu zo 7.6.2013 odoslaný podľa § 96 ods. 5 ZKR na Okresný súd Bratislava 1 dňa 10.6.2013
prostredníctvom Slovenskej pošty,
2. zároveň v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a § 98 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť aktualizovaný rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý
bude zároveň konečným rozvrhom pre nezabezpečených veriteľov podľa § 101 ZKR.
K003885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMY ORAVICE, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 547 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 28/2013
Spisová značka súdneho spisu:
2K 28/2013-296
Druh podania:
Iné zverejnenie

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TERMY ORAVICE, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 1821,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 46547321 bola dňa 17.2.2014 , zapísaná do zoznamu pohľadávok pohľadávka veriteľa
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 376 981. v celkovej výške 165,60 Eur. Prihláška bola
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pod číslom
5/1 v celkovej výške 165,60 Eur.
JUDr. Eva Plichtová, správca

K003886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Slavka Madudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 112/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1970
Obchodné meno správcu:
CLC Správcovia v. o. s.
Sídlo správcu:
Panenská 18, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K 38/2011 S1519
Spisová značka súdneho spisu:
3K 38/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu vykonané v zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) v spojení s § 72 ods. 2
ZKR za mesiac január 2014: súpisová hodnota 140,66 EUR.
V Bratislave, dňa 24.02.2014
CLC Správcovia v. o. s.
zast. Mgr. Milan Tomáško, spoločník

K003887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Tirol TELORA – servis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 411, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 620 457
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 001 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Trenčín: Súvos 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/59/2009 S1240
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28K/59/2009 S1240
28K/59/2009
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 108,52 EUR,
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac máj 2013 v rozsahu, v akom môže
byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník: TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359, 958 41
Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 108,52 EUR
Deň zapísania majetku: 01.06.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
2. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 108,52 EUR
Právny dôvod vznik :mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac jún 2013, v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník: TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359, 958 41
Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 108,52 EUR
Deň zapísania majetku: 01.07.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
3. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac júl 2013 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník: TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359, 958 41
Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.08.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
4. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac august 2013 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník: TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359,
958 41 Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.09.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac september 2013 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník:TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359,
958 41 Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.10.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
6. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac október 2013 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník:TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359,
958 41 Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota:105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.11.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
7. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac november 2013 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník:TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359,
958 41 Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.12.2013
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
8. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 105,01 EUR
Právny dôvod vzniku: mzda poskytnutá zamestnávateľom úpadcovi za mesiac december 2013 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; Dlžník:TELORA s.r.o., so sídlom Veľké Uherce 359,
958 41 Veľké Uherce, IČO: 44 420 633;
Súpisová hodnota: 105,01 EUR
Deň zapísania majetku: 01.01.2014
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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K003888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEROSTEEL s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 332, 941 34 Jasová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 256 849
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/45/2013
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu ako je hore uvedený oznamuje, že dňa 21.02.2014 prijal
a zapísal po uplynutí základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlášku nezabezpečeného veriteľa
Ján Knapík – NADEX, s miestom podnikania Jiráskova 36, Trnava, IČO: 14 100 045, na celkovú sumu 836,61
EUR, ktoré podľa vyhlásenia veriteľa účtuje vo svojom účtovníctve.

Mgr. Ľubomíra Beňová, správca

K003889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Spišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 132, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Lomnická 40, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2013 S1413
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Janka Spišiaková, nar.07.12.1959 bytom 951 71 Velčice č.132 v súlade so záväzným pokynom
Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IĆO 00151653, ako zástupcu veriteľov a príslušného orgánu
podľa § 82, ods. 2, písm b/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii / ďalej ZKR / vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí, zahrnutých do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejneného v OV č. 124 zo dňa 28.06.2013 za nasledovných pomienok:
1. Predmetom speňažovania budú hnuteľné veci, zahrnuté do súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č.
124 zo dňa 28.06.2013 a to ako jeden súbor hnuteľných vecí.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase zástupcu
veriteľov.
4. Oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku
5. V zmysle tohto záväzného pokynu sa vyhlási jediné kolo ponukového konania.
6. Lehota na predkladanie ponúk bude do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
7. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
* musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
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* musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku
- pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
I.

meno, priezvisko,

II.

bydlisko,

III.

rodné číslo,

IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby
V. fotokópiu preukazu totožnosti
- pri právnickej osobe
I.

obchodné meno,

II.

sídlo,

III

IČO,

IV originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom, uvedeným vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra,
- pri fyzickej osobe podnikateľovi
I.

meno, priezvisko,

II.

bydlisko,

III.

rodné číslo podnikateľa,

IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
* musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách
* musí obsahovať uvedenie, že sa vzťahuje na súbor všetkých hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom ponukového
konania,
* musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke, opatrenej
výrazným označením „KONKURZ sp.zn. 31K/13/2013 –ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVÁRAŤ“. Včas doručené
záväzné ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
* čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
·
·

čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, vyhláseného
správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 8 tohto
pokynu v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka
záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na strane záujemcu
neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote,
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číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu, zloženú podľa bodu 8 tohto pokynu
neúspešným záujemcom, alebo na ktorý sa má záujemcom vrátiť záloha, zložená podľa bodu 8 tohto
pokynu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu,
doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 8 tohto pokynu.

8. Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu a to vo výške 30%
z ponúkanej kúpnej ceny. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta
na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej ceny. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
9. Záväznú ponuku, doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, doplňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, alebo osobou konajúcou na základe
splnomocnenia, správca neprihliada.
10. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca e-mailom upovedomí
SLSP ako zástupcu veriteľov najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že zástupca veriteľov má v prípade záujmu
právo sa otvárania obálok zúčastniť. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná
včas, či obsahuje všetky náležitosti tohto pokynu a či sú k nej priložené požadované doklady.
11. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu
bude úspešná. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú len v prípade, ak zástupca veriteľov po
oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou podľa bodu 12 túto výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi písomne alebo e-mailom odsúhlasí.
12. Výsledky ponukového konania s uvedením najvhodnejšej ponuky podľa bodu 11 správca oznámi SLSP ako
zástupcovi veriteľov do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo e-mailom.
13. V prípade splnania podmienok podľa bodu 11 a 12 správca bezodkladne po obdržaní súhlasu zástupcu
veriteľov s ponukou kúpnej ceny tohto záujemcu oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola
najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adesovanou tomuto záujemcovi na
uzavretie kúpnej zmluvy.
14. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do
20 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 13 tohto pokynu. V tejto lehote je
záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet,
označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20-dňovej lehoty.,
15. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

K003890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Spišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 132, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Lomnická 40, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2013 S1413
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Janka Spišiaková, nar.07.12.1959 bytom 951 71 Velčice č.132 v súlade so záväzným pokynom
Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IĆO 00151653 ako zástupcu veriteľov a príslušného orgánu
podľa § 82, ods. 2, písm b/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštruturalizácii / ďalej ako ZKR / vyhlasuje 2. kolo
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podľa § 82, ods. 2, písm b/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštruturalizácii / ďalej ako ZKR / vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie peňažných pohľadávok, zahrnutých do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejneného v OV č. 144 zo dňa 29.07.2013 za naledovných pomienok:

1. Predmetom speňažovania bude jeden súbor peňažných pohľadávok , zahrnutých do súpisu všeobecnej
podstaty, zverejneného v OV č. 144 zo dňa 29.07.2013 pod bodom1 a bodom 3, ktoré nebudú v čase vyhlásenia
ponukovúho konania uhradené alebo speňažené s výnimkou pohľadávok, pri ktorých dôjde k celkovej alebo
čiastočnej úhrade v čase od vyhlásenia ponukového konania do jeho vyhodnotenia..
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase zástupcu
veriteľov.
3. Oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku
4. V zmysle tohto záväzného pokynu sa vyhlási jediné kolo ponukové konanie.
5. Lehota na predkladanie ponúk bude do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
* musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
* musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku
- pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
I.

meno, priezvisko,

II.

bydlisko,

III.

rodné číslo,

IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
- pri právnickej osobe
I.

obchodné meno,

II.

sídlo,

III

IČO,

IV originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac
štatutáeneho zástupcu spôsobom, uvedeným vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra,
- pri fyzickej osobe podnikateľovi
I.

meno, priezvisko,

II.

bydlisko,

III.

rodné číslo, podnikateľa,

IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
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V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
* musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách
* musí obsahovať uvedenie, že sa vzťahuje na súbor všetkých pohľadávok, ktoré sú predmetom ponukového
konania,
* musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke, opatrenej
výrazným označením „KONKURZ sp.zn. 31K/13/2013 –ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVÁRAŤ“. Včas doručené
záväzné ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať,
* čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
* čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, vyhláseného správcom,
* čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 7 tohto pokynu
v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude
vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v
určenej lehote,
* číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu, zloženú podľa bodu 7 tohto pokynu
neúspešným záujemcom, alebo na ktorý sa má záujemcom vrátiť záloha, zložená podľa bodu 7 tohto pokynu v
prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu,
•

doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 7 tohto pokynu.

7. Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu a to vo výške 30% z
ponúkanej kúpnej ceny. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na
kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o prevode pohľadávok. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha
vrátená.
8. Záväznú ponuku, doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, doplňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, alebo osobou konajúcou na základe
splnomocnenia, správca neprihliada.
9. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca e-mailom upovedomí
SLSP ako zástupcu veriteľov najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že zástupca veriteľov má v prípade záujmu
právo sa otvárania obálok zúčastniť. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná
včas, či obsahuje všetky náležitosti tohto pokynu a či sú k nej priložené požadované doklady.
10. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu
bude úspešná. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú len v prípade, ak zástupca veriteľov po
oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou podľa bodu 11 túto výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi písomne alebo e-mailom odsúhlasí
11. Výsledky ponukového konania s uvedením najvhodnejšej ponuky podľa bodu 10 správca oznámi SLSP ako
zástupcovi veriteľov do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo e-mailom.
12. V prípade splnania podmienok podľa bodu 10 a 11 správca bezodkladne po obdržaní súhlasu zástupcu
veriteľov s ponukou kúpnej ceny tohto záujemcu oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola
najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto
záujemcovi na uzavretie zmluvy o prevode pohľadávok.
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13. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu
o prevode pohľadávok do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 12 tohto
pokynu. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu a to tak, že kúpna cena
musí byť pripísaná na účet, označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20-dňovej lehoty.,
14. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

K003891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šenšel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1153/48, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 771 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2013/S1304
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenskou konsolidačnou, a.s., ako zástupca veriteľov v konkurznom konaní
úpadcu: Roman Šenšel, nar. 17.09.1971, bytom (s miestom podnikania) Hollého 1153/48, 036 01 Martin (IČO
33 771 464), konanie vedené na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2K/16/2013, ukladá záväzný pokyn
k speňažovaniu hnuteľnej veci, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty úpadcu ako súpisová zložka č.4
Štvorkolka zn. KINROAD, Typ: XT250GK-2, r.v. 2009 v súpisovej hodnote 600,00 € a to v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. e) ZKR predať majetok iným vhodným spôsobom – priamym predajom hnuteľného majetku, záujemcovi
Jozefovi Štrbovi, nar. 13.02.1971, bytom Kalvárska 14, 034 01 Ružomberok za kúpnu cenu 650,00 €, pričom
náklady súvisiace s prepisom vozidla v evidencii vozidiel, budú na ťarchu kupujúceho.
V Bratislave, dňa 20.02.2014
za zástupcu veriteľov
Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva
JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva
V Ružomberku, dňa 24.02.2014
Mgr. Radovan Birka, správca

K003892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Kočišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belanská 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/a, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2013/S1177
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kollárová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu :Mgr. Katarína Kočišková, trvalo bytom Belanská č.
6, 040 11 Košice, nar. 16.02.1983, podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať 3.04.2014 o 10:00
01 Košice , 2.poschodie, tel .: 055/ 63 31376

hod. v kancelárií správcu

na adrese : Hlavná 81/A

, 040

Predmetom schôdze veriteľov bude :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Rôzne, záver

Schôdze veriteľov má právo sa zúčastniť každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri
prezentácií musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú
a plnou mocou , resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.

dokladom

totožnosti

Ing. Jana Kollárová , správkyňa

K003893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIXER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapkova 2, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 382 398
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3 R/11/2013 S628
Spisová značka súdneho spisu:
3 R/11/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka MIXER, s.r.o., Čapkova 2, 811 04 Bratislava, IČO: 31 382 398 týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín je potrebné
vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.
V Považskej Bystrici, dňa 24.02.2014
JUDr. Róbert Fatura, správca

K003894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Františová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 503/37, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.19
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
Ul. 1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2013 S 1645
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2013
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31K/5/2013
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

1.Všeobecne o konkurze

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 08.02.2013, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa
15.02.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Františová, nar.: 27.12.1975 Novomeského 503/37,
949 11 Nitra a do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Rolanda Dióšiho.

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 04.06.2013, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 14.03.2012
bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Roland Dióši. Súd zároveň do funkcie správcu ustanovil Podunajskú
konkurznú k.s., so sídlom kancelárie: Ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, značka správcu: S 1645. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2013.

V súlade s § 73 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bolo zo
strany ustanoveného správcu konkurznej podstaty zabezpečený zistený, zaistený/zabezpečený a spísaný majetok
patriaci úpadcovi.

Majetok úpadcu bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty a bol zverejnený v obchodnom vestníku dňa
19.04.2013, pod č. OV 76/2013.

V konkurznej veci Úpadcu boli prihlásené/uplatnené len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote a ani po nej
nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria:

·

Peniaze uložené na bankovom účte založenom pre účely konkurzu 31K/5/2013, číslo účtu:
3107036154/0200 VÚB banka a.s., pobočka Štúrovo, súpisová hodnota: 2000 EUR, zapísaná v súpise pod
poradovým číslom: 1

Súpis všeobecnej podstaty bol neskoršie doplnený o nasledovný majetok:

1. Peniaze so súpisovou hodnotou 46,40 EUR, právny dôvod vzniku: Zamestnanecká prémia, zapísaná
v súpise pod poradovým číslom: 3
· Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnený v OV 93/2013, vydaný
dňa: 16.05.2013
1. Peniaze so súpisovou hodnotou 249,24 EUR, právny dôvod vzniku: Daňový bonus, zapísaný v súpise pod
poradovým číslom: 4
· Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnený v OV 93/2013, vydaný
dňa: 16.05.2013
1. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, právny dôvod vzniku: v konkurze nebol
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1. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, právny dôvod vzniku: v konkurze nebol
ustanovený predbežný správca, zapísaný v súpise pod poradovým číslom: 5, súpisová hodnota: 663,88
EUR
· Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnený v OV 168/2013, vydaný
dňa: 02.09.2013
1. Suma vykonaných zrážok zo mzdy úpadcu za mesiace: jún, júl, august, september v celkovej súpisovej
hodnote: 336 EUR, zapísaný v súpise pod poradovým číslom: 6
· Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku bolo podané na zverejnenie
v Obchodnom vestníku dňa: 8.10.2013
1. Suma vykonanej zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac október v celkovej súpisovej hodnote: 48 EUR,
zapísaný v súpise pod poradovým číslom:

Majetok zapísaný do súpisu pod poradovým číslom 2: Peňažné prostriedky na účte vedenom v UniCredit Bank
a zverejnený v OV 88/2013 dňa 9. mája 2013 neexistuje. Správca z uvedeného dôvodu takýto majetok vyradil
z evidencie.

V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na deň
20.05.2013. Prvá schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu bola zvolaná ďalšia schôdza
veriteľov na deň: 14. jún 2013, ktorá tiež nebola uznášaniaschopná a neboli kreované veriteľské orgány.

2.Spory

Dňa 02. mája 2013 bola popretá prihlásená pohľadávka veriteľa: Profidebt Slovakia s.r.o., IČO: 35925922 so sídlom
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 35278/B z dôvodu nepreskúmateľnosti pohľadávky, pretože k zaslaným podkladom nebola
priložená platobná história.
Dňa 24. júla 2013 bol do kancelárie správcu doručený Návrh o určenie popretej pohľadávky v konkurze vedenom na
Okresnom súde Nitra, sp. zn.: 31K/5/2013, ktorým sa Navrhovateľ domáhal, aby súd určil, že pohľadávka
Navrhovateľa ako veriteľa je čo do vymáhateľnosti, výšky a právneho dôvodu nesporná.
Vzhľadom k tomu, že prílohou Návrhu na začatie konania bol aj dokument, pre absenciu ktorého bola pohľadávka
veriteľa popretá, správca v súlade s § 32 ods. 18 ZKR písomne uznal pohľadávku Navrhovateľa.
Hore uvedená právna vec (23Cbi/116/2013 vedená na Okresnom súde Nitra) je skončená z dôvodu späťvzatia
Návrhu na začatie konania Navrhovateľom (upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania z dôvodu
späťvzatia návrhu zo dňa 25.10.2013).

3.Speňažovanie

Predmetom speňažovania sú peňažné prostriedky uložené na bankovom účte vytvorenom pre účely konkurzu.

1. Výťažok

Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu; žiadna oddelená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu; žiadna oddelená
podstata nebola vytvorená.

Správca konštatuje, že speňažením konkurznej podstaty získal výťažok v celkovej sume 3.343,52,- EUR.

1. Pohľadávky proti podstate

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 936,36 EUR, pričom
právny dôvod, čas ich uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok proti podstate, sú uvedené nižšie:

Prehľad pohľadávok proti podstate:

·

Súdom priznaná paušálna odmena JUDr. Rolandovi Dióšimu za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, a to uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 25.06.2013 Priznaná paušálna odmena v sume:
663,88 EUR. Deň uspokojenia: 17.07.2013

·

Náklady správcu konkurznej podstaty v súvislosti s konkurzným konaním v sume: 222.48 EUR, ktoré
pozostávajú z nasledovných položiek:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Poštovné v sume 36,55 EUR,
Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti VÚB, a.s. v sume: 19,92 EUR,
Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti TATRA BANKA, a.s. v sume: 15,94 EUR,
Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti UniCredit Bank a.s. v sume: 15,34 EUR
Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti ČSOB a.s. v sume: 30,00 EUR
Vedenie bankového účtu: 13 EUR
Ostatné náklady (kancelárske potreby, náklady na organizovanie dvoch schôdze veriteľov, cestovné) 58,3
EUR
h. Odmena správcu podľa §20 ods. 1 písm. c) 33,43 EUR

·

Náklady správcu konkurznej podstaty v súvislosti s realizáciou rozvrhu výťažku v prípade jeho schválenia
(najmä: komunikácia s veriteľmi, poštovné, bankové poplatky, atď.) v sume: 50 EUR.

1. Rekapitulácia

Výťažok

3.343,52 EUR

Pohľadávky proti Podstate

- 936,36 EUR
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2.407,16 EUR

1. Pomerné rozdelenie Čistého Výťažku nezabezpečeným veriteľom

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu:
3.343,52 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume: 936,36 EUR, predstavuje sumu:
2.407,16 EUR, pričom táto suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom:

suma čistého výťažku
2.407,16 EUR
_________________

= 0,6131485

x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť výťažku

3.925,90 EUR

pre veriteľa

celková zistená suma
medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:

Č. Nezabezpečený Veriteľ
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
1.
Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO:00151700
Profidebt Slovakia s.r.o.
2.
Mliekarenska 10, Bratislava, IČO: 35925922
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3.
Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874

Zistená Suma
199,76 €
3054,59 €
671,55 €
3.925,90 €

SPOLU:

Uspokojenie
122,48 €
1.872,92 €
411,76 €
2.407,15 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí pomerným
spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.

Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám.“.

Podunajská konkurzná k.s.
JUDr. Roland Dióši - komplementár
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K003895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2013 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová, nar. 1.9.1965, trvale bytom M.R.
Štefánika č. 1515/47, 07501 Trebišov, IČO: 34276483 oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, Košice v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
dohodnúť písomne, telefonicky: +421908331759 alebo emailom: spravca.morochovic@gmail.com.
JUDr. Martin Morochovič, správca

K003896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RG INDUSTRIES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halenárska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2013/S1226
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ZKR) ďalšiu schôdzu veriteľov zvoláva správca z vlastného podnetu alebo na žiadosť súdu,
veriteľského výboru alebo jedného alebo viacerých veriteľov, ktorých hlasovacie práva predstavujú viac ako 10 %
všetkých hlasovacích práv. V žiadosti o zvolanie schôdze veriteľov musí byť vymedzený predmet rokovania schôdze
veriteľov, inak sa na žiadosť neprihliada. Ak správca zvoláva schôdzu veriteľov na žiadosť, schôdzu veriteľov zvolá
tak, aby sa konala nie skôr ako 20 dní a nie neskôr ako 30 dní od doručenia žiadosti.
Týmto zvolávam v zmysle ust. § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov na deň 19.3.2014 o 9:00 hod. v sídle správcu na
Podjavorinskej 37/1, Trnava, na podnet viacerých veriteľov, ktorých hlasovacie práva predstavujú viac ako 10 %, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu
3. Rozhodnutie o znášaní trov zvolania druhej schôdze veriteľov
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

oznam podpísaný: Ing. Miriam Šefčíková, PhD. správca konkurznej podstaty úpadcu
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K003897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinsku
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
27

Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 3,91 €
Dlžník: GEO3P s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36629316
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 12/2013
Súpisová hodnota majetku: 3,91 €

K003898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 581/16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 738 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1528
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o., so sídlom Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO:
36 738 174, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hollého 10,
949 01 Nitra v úradných hodinách od 09:00 – 12:00 a od 13:00 - 16:00 každý pracovný deň. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: office@barkoci.sk alebo
telefonicky na tel. č.: 0904 270 276.
JUDr. Stanislav Barkoci
správca

K003899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 581/16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 738 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1528
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zahraničným veriteľom
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o., so
sídlom Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174 oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/57/2013 zo dňa 13.02.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 36/2014 zo
dňa 21.02.2014 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
SHP ŠIMKO s.r.o., registered Office: Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174, my duty is to inform you, that
District Court in Nitra No. 31K/57/2013 on the 13.02.2014 and promulgated in the Commercial bulletin No. 36/2014
from 21.02.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of
the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro, amount of the
claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim will be determined by bankruptcy trustee with professional diligence (§
29 sec. 5 BRA).
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. in which extent, or possible reasons,
why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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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).
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).
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.

JUDr. Stanislav Barkoci
správca

K003900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIMERA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 14, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 37/2013 S 1162
Spisová značka súdneho spisu:
4K 37/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu PROFIMERA, spol. s r.o., Kamenná 14, 010 01 Žilina v súlade s §
34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov na
deň 22.04.2014 o 9,30 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty, ul. Jesenského 29, 036 01
Martin, prvé poschodie, s nasledujúcim predmetom rokovania: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Rozhodovanie
o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 3. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov 4. Voľba
zástupcu veriteľov 5. Rôzne 6. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie
a preukaz totožnosti.

V Martine, dňa 24.02.2014
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K003901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-MOTORS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/81/2012-S1378
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3K/81/2012
Iné zverejnenie

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 3K/81/2012 boli zapísané
pohľadávky:
·
·

veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484 s
celkovou prihlásenou sumou vo výške 102403,34 EUR,
veriteľa Parador GmbH & Co. KG, Millenkamp 7-8, 48653 Coesfeld, SRN, IČO: HRA:1592 s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 26182,30 EUR.

JUDr. Marek Letkovský, správca

K003902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 423 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2012 S1486
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

VEC: Doplnenie poznámky o spornom zápise
JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214897 ( Ďalej len „ SKP“) ako správca
konkurznej podstaty úpadcu PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s. so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891 ( ďalej len „ Úpadca “ ) dopĺňa poznámku o spornom zápise k nasledovný
súpisovým zložkám majetku zaradených do všeobecnej podstaty Úpadcu z dôvodu začatého súdneho konania
o vylúčenie majetku zo súpisu majetku:
1. Pozemky
1.
druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

459

štát

SR

obec

Turčianske Teplice

katastrálne územie

Turčianske Teplice

LV č.

1999

č. parcely

1181/12

spoluvlastnícky podiel

1/1

dôvod zaradenia majetku
zápis Úpadcu ako vlastníka na LV
do súpisu majetku
deň zaradenia do súpisu
30.5.2012
majetku
hodnota v €
Pripísanie
spornosti

9 180,00 €
Začatý súdny spor vedený OS Žilina pod sp. zn. 26Cbi 27/2013 o vylúčenie majetku zo súpisu majetku
poznámky na návrh navrhovateľa WEST GAS s.r.o., Martin, ktorý si žalobou uplatňuje vlastnícke právo k tejto
súpisovej zložke majetku
V Martine, dňa 10.2.2014

2. Stavby
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2.

popis

budova
montážna hala

štát

SR

obec

Turčianske Teplice

obchodu

a

služieb

ulica
katastrálne územie

Turčianske Teplice

LV č.

2012

súpisné číslo
č. parcely

1181/12

dôvod zaradenia majetku
zápis Úpadcu ako vlastníka na LV
do súpisu majetku
deň zaradenia do súpisu
30.5.2012
majetku
hodnota v €
Pripísanie
spornosti

30 000,00 €
Začatý súdny spor vedený OS Žilina pod sp. zn. 26Cbi 27/2013 o vylúčenie majetku zo súpisu majetku
poznámky na návrh navrhovateľa WEST GAS s.r.o., Martin, ktorý si žalobou uplatňuje vlastnícke právo k tejto
súpisovej zložke majetku
V Martine, dňa 10.2.2014

V Martine, dňa 14.2.2014
JUDr. Marína Gallová, správca

K003903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 313 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2013 S527
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca úpadcu,
TECHNOL s.r.o., Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 313 475, (ďalej len „úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.01.2014, č. k. 2K 44/2013-266, bol vyhlásený konkurz
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: TECHNOL s.r.o., Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 313 475, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 2K 44/2013-266,
dated on 31.01.2014, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2014, dňa
06.02.2014. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 25/2014, on
06.02.2014. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR"), veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu
konania 2K 44/2013, a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo
dňa 29. Mája 2000, o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K 44/2013, and in one copy
to the bankruptcy trustee to the address Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic.
Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors
whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ust. § 125 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
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K003904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Markus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 222, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30. 03. 1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/25/2013 S314
Spisová značka súdneho spisu:
23K/25/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jarmila Špačková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alexander Markus, nar. 30. 03. 1971, bytom Veľké
Blahovo č. 222, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 11. 04. 2014 o 13,30 hod. v sídle správcu, t. j. apollo centrum,
Veterná 43, Šamorín.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z Obchodného registra SR.
Zástupcovia veriteľov predložia overenú plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Jarmila Špačková, správca

K003905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TLP media plus, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 79, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 328 008
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2013-S1378
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 6R/5/2013 boli zapísané
pohľadávky:
·
·
·
·
·

veriteľa Sociálna poisťovňa-ústredie, 29.augusta, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484 s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 6279,58 EUR
veriteľa AUNUM, s.r.o., Mlynská 5139/10, Piešťany, IČO: 46009311 s celkovou prihlásenou sumou vo
výške 159,50 EUR
veriteľa LP Studio, Peter Preložník, Hlavná 17/31, Viničné, IČO: 35084090 s celkovou prihlásenou sumou
vo výške 711,66 EUR
veriteľa Region Poprad, s.r.o., Suchoňova 31, Poprad, IČO: 36477672 s celkovou prihlásenou sumou vo
výške 2066,63 EUR
veriteľa Ing. Juraj Kuniak - SKALNÁ RUŽA, Kordíky 126, Tajov, IČO: 10969551 s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 101,75 EUR
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veriteľa BM Centrum, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín, IČO: 45601810 s celkovou prihlásenou sumou
vo výške 2586,26 EUR
veriteľa DALI-BB,s.r.o., Krátka 17, Banská Bystrica, IČO: 36045144 s celkovou prihlásenou sumou vo výške
2493,70 EUR
veriteľa QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD
Londýn, Veľká Británia konajúca prostredníctvom QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka poisťovne z
iného členského štátu, Štúrova 27, Košice, IČO: 36855472 s celkovou prihlásenou sumou vo výške 7265,00
EUR

JUDr. Marek Letkovský, správca

K003906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pethes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2013 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2013
Iné zverejnenie
Druh podania:

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) týmto zverejňujem zoznam prihlásených pohľadávok po uplynutí základnej 45 dňovej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 724 803, SR
celková suma pohľadávok č. 1-2: 6.119,13 Eur
doručené do kancelárie správcu dňa 20.02.2014
V Nitre, dňa 24.02.2014
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu

K003907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromada spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 120, 094 09 Majerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 719 554
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2012S1308
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec – nákladný automobil Mercedes-Benz, výrobné číslo:
WDB9700781L329102, evidenčné číslo: ŠPZ: VT 227 BE, Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25.000,- Eur

VIN:

Dôvod preradenia:
Preradené zo všeobecnej do oddelenej podstaty z dôvodu Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
č. ZPK/08/30016.

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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Zabezpečený veriteľ:
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., pohľadávka zapísaná pod por. č. 49 v KZP
Štetinova 4
811 06 Bratislava
IČO: 36745804
Správca JUDr. Jana Čepčeková

K003908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Zsemlyeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 22, 940 78 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2013 S1208
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, správca úpadcu: Irena Zsemlyeová, nar. 23.10.1974, bytom ul. Jánošíkova č. 22, 940 78
Nové Zámky oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra v pracovných dňoch od 08.30 hod. do 12.00 a od 12:30-15:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 905 284 843 alebo e-mail:
judr.belica@belica.sk.

JUDr. Miroslav Belica, správca

K003909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Zsemlyeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 22, 940 78 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2013 S1208
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Irena Zsemlyeová, nar.
23.10.1974, bytom ul. Jánošíkova č. 22, 940 78 Nové Zámky (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/56/2013 zo dňa 17.02.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.02.2014. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Miroslav Belica, sídlo kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, Slovenská
republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania
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

55

Obchodný vestník 40/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2014

republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania
32K/56/2013. 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). 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). 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). 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). 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).
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 ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). 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). 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). 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). 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). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). 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).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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). 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.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Irena Zsemlyeová, nar. 23.10.1974, bytom ul. Jánošíkova č. 22, 940 78 Nové Zámky (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No.
32K/56/2013 dated on 17th of February 2014 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 24th of February 2014. The bankruptcy procedure was declared as
of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Miroslav Belica, Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra),
Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/56/2013. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote
and exercise any other rights pertaining to registered receivable. 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). The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. 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). 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). 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). 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 BRA). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). 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 Nitre dňa 24.02.2014

In Nitra, on 24.02.2014

JUDr. Miroslav Belica, správca

JUDr. Miroslav Belica, trustee

K003910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko II 1219/56, 059 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2014 S1209
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Iveta Sabolová, trvale
bytom Sídlisko II 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej ako len „dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1K/6/2014, zo dňa 18.2.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 93, 058
01 Poprad.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no. 1K/6/2014, dated on 18th February 2014 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Iveta Sabolová, abiding residence at: Sídlisko II 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak
Republic, and as a debtor´s bankruptcy administrator was appointed JUDr. Jozef Beňo, PhD., registered
seat at Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovak Republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 2. 2014. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 25th February 2014. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch u správcu, na adrese JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch u správcu, na adrese JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in two originals to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Jozef Beňo, PhD., Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovak Republic. Creditor shall lodge
their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovak Republic, to the proc. no. 1K/6/2014.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
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considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of
claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy administrator

K003911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACTIVITY, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovácsova 5, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 320 534
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2012 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu ACTIVITY, spol. s r.o., Kovácsova 5, 851 10 Bratislava, Slovensko, IČO:
17 320 534, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len " ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnúť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Namietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo telefonicky na tel. č. 0907 926 845.
Mgr. Jozef Maruniak, správca

K003912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3H CAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 8D/3522, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 770 894
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2013 S1581
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2013
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2K/7/2013
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: 3H CAR, s.r.o., sídlo: Gercenova 8D/3522, 851 01 Bratislava, IČO: 43
770 894, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená nasledujúca prihláška
pohľadávky: Veriteľ: Ing. Ján Miša - JaMiTech, J. Slottu, Trnava, IČO: 40 625 371, prihlásená suma: 4.304,81 €;
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K003913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Dočár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3254/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Matičné námestie 1, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2013 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Matičné námestie 1, 022 01 Čadca, správca
úpadcu Ing. Milan Dočár, bytom Vážska 3254/8, 010 01 Žilina, nar. 16.01.1954, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 17.02.2014 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Jozef Vavrica, bytom 1149, 023 55 Vysoká nad Kysucou v celkovej
prihlásenej sume vo výške 3.438,66 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Čadci, dňa 25.02.2014
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K003914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vnuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cecílie Tomašovskej 261/16, 013 02 Gbeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 25/2013 S 1568
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 25/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Vnuk „v konkurze“, narodený: 16.03.1972, bytom: Cecílie
Tomašovskej 261/16, 013 02 Gbeľany, v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa
21.2.2014, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj nasledovný majetok, patriaci do všeobecnej
podstaty úpadcu:

1.

Televízor LG

Používaný

1/1

400,00 €

2.

satelitný prijímač FERGUSON

Používaný

1/1

100,00 €

3.

audio zostava LG

Používaný

1/1

100,00 €
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4.

sedacia súprava

Používaný

1/1

300,00 €

5.

TV stolík

Používaný

1/1

50,00 €

6.

umývačka riadu Whirpool

Používaný

1/1

200,00 €

7.

práčka Whirpool

Používaný

1/1

100,00 €

8.

chladnička Calex

Používaný

1/1

100,00 €

9.

porcelán

Používaný

1/1

300,00 €

10.

ostatné vybavenie domácnosti

Používané

1/1

350,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu všetkých hnuteľných vecí spoločne v zalepenej obálke
s označením „Ponuka – konkurz – neotvárať, č. k.: 1 K 25/2013“ na adrese: KP recovery, k. s., Sládkovičova 6,
010 01 Žilina tak, aby bola doručená najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto inzerátu.
Ponuka musí obsahovať: meno a priezvisko/obchodné meno/názov záujemcu, bydlisko/sídlo/miesto podnikania,
dátum narodenia, rodné číslo/IČO právnickej osoby, výšku ponúkanej kúpnej ceny za celý súbor hnuteľných vecí,
splatnú pri podpise kúpnej zmluvy a podpis záujemcu. Prílohy ponuky musia tvoriť: kópia dokladu totožnosti/výpis
z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu.
Doručené ponuky po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk vyhodnotí a za víťaznú bude určená tá, v ktorej
záujemca ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za všetky hnuteľné veci spoločne.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Toto ponukové konanie nie je verejnou
obchodnou súťažou, ani verejným návrhom na uzavretie zmluvy.

K003915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVRO,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vstupný areál VSŽ a.s. 0, 044 54 Košice - mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 201 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Pribinová 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2013 S 1329
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku číslo: 1

Podstata: všeobecná
Opis: pozemok
Číslo parcely „C“: 752/9
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1238 m2
Opis: pozemok
Číslo parcely „C“: 752/10
Druh: zastavané plochy a nádvoria
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Výmera: 2049 m2
List vlastníctva: 1952
Katastrálne územie: Ťahanovce
Štát: SR
Obec: Košice-Ťahanovce , okres: Košice I
Podiel: 1/107

Súpisová hodnota : 1 500 EUR
Deň zápisu: 24.02.2014
Dôvod zapísania majetku: vo vlastníctve úpadcu

Súpisová zložka majetku číslo: 2
Podstata: všeobecná
Opis: pozemok
Číslo parcely „C“: 752/12
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 20 m2
Opis: radová garáž
Súpisné číslo: 19
Na parcele „C“ : 752/12
List vlastníctva: 2101
Katastrálne územie: Ťahanovce
Štát: SR
Obec: Košice-Ťahanovce , okres: Košice I
Podiel: 1/1

Súpisová hodnota : 6 500 EUR
Deň zápisu: 24.02.2014
Dôvod zapísania majetku: vo vlastníctve úpadcu
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Súpisová zložka majetku číslo: 3

Popis majetku: Osobné vozidlo MERCEDES-BENZ E 200 Kompressor
Rok výroby : nezistené
VIN: WDB2110421A568481
Stav tachometra: nezistené
Stav opotrebovanosti: nezistené
Farba: čierna , sedan AA
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 3 500 EUR
JUDr. Erika Šimová, správca

K003916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Masič-INTERIERY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 333/91, 958 04 Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 410 908
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2012/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
SÚPIS MAJETKU všeobecnej
podstaty
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

1./ POZEMKY

por.č.

parc. č. KN-C
druh pozemku
č.

LV č. kat.úz.

1.

2753/11

orná pôda

904

Devínska
Nová Ves

SR 2576

2.

2753/12

orná pôda

904

Devínska
Nová Ves

3.

2753/17

orná pôda

5600

Devínska
Nová Ves

4.

2753/18

orná pôda

5600

Devínska

súp.
hodnota

Poznámka o spornom zápise

1/1

25
760,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

SR 2658

1/1

26
580,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

SR 1967

7/8

19
670,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

SR 1252

7/8

štát

výmera v spoluvl.
m2
podiel

12

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
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4.

2753/18

orná pôda

5600

Devínska
Nová Ves

SR 1252

7/8

12
520,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

5.

2753/32

zastavané plochy a
nádvoria

5600

Devínska
Nová Ves

SR 96

7/8

6
240,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

6.

32/2

trvalé trávnaté
porasty

487

Vačková, okr.
SR 2057
Malacky

1/1

24
684,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

7.

2750/3

záhrady

2946

Devínska
Nová Ves

SR 241

1/1

3
615,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

8.

2751

záhrady

2946

Devínska
Nová Ves

SR 1016

1/1

15
240,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

9.

2752/1

trvalé trávnaté
porasty

2946

Devínska
Nová Ves

SR 673

1/1

8
076,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

10.

2752/2

záhrady

2946

Devínska
Nová Ves

SR 198

1/1

2
376,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

11.

2752/4

zastavané plochy a
nádvoria

2946

Devínska
Nová Ves

SR 51

1/1

3
315,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

12.

2753/7

trvalé trávnaté
porasty

2946

Devínska
Nová Ves

SR 2383

1/1

28
596,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

13.

2753/31

zastavané plochy a
nádvoria

2946

Devínska
Nová Ves

SR 279

1/1

18
135,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

14.

2753/32

orná pôda

2946

Devínska
Nová Ves

SR 346

1/1

3
460,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

15.

2746/30

orná pôda

2946

Devínska
Nová Ves

SR 624

1/1

6
240,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

16.

2748/1

ostatná plocha

2946

Devínska
Nová Ves

SR 2373

1/1

154
245,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

17.

27448/2

ostatná plocha

2946

Devínska
Nová Ves

SR 1184

1/1

76
960,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

18.

2748/5

zastavané plochy a
nádvoria

2946

Devínska
Nová Ves

SR 392

1/1

25
480,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

19.

2749/3

zastavané plochy a
nádvoria

2946

Devínska
Nová Ves

SR 98

1/1

6
370,00 €

Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
z dôvodu nevyporiadaného BSM

spoluvl.
podiel

súp.
hodnota

Poznámka o spornom zápise

2./ STAVBY
por.č.

parc. č. KN-C
druh pozemku
č.

LV č. kat.úz.

štát
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

65

Obchodný vestník 40/2014

1.

2753/32,
2748/5,
2753/1
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rozostavaná budiva Devínska Nová
2946
sklad materiálu
Ves

SR

1/1

Deň vydania: 27.02.2014

400 000,00 Zapísaná v prospech Jany Masičovej,
€
z dôvodu nevyporiadaného BSM

LICITOR recovery, k.s.
správca

K003917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Masič-INTERIERY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 333/91, 958 04 Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 410 908
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2012/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
SÚPIS MAJETKU oddelených podstát

I. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného
veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

1./ STAVBY a priľahlé POZEMKY
postavená
na parc.
popis stavby
KN-C č.

1459/28,
1459/28,
1459/30

LV
č.

kat.úz./
obec

byt č. 162, 6p. Bytového domu, súp.č.
3448 na ulici Hany Meličkovej 33,
spoluvl. podiel na spoločných častiach
a zariadenia domu a k pozemku
3661 Karlova Ves
parc.č.7020/1013870; zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2214 m2;
ostatné plochy o výmere 296 m2

štát

spoluvl. súp.
podiel hodnota

Poznámka o
spornom zápise

90
000,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

spoluvl. súp.
podiel hodnota

Poznámka o
spornom zápise

SR 1/1

II. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného
veriteľa:
ARB invest, s.r.o.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY a priľahlé POZEMKY
postavená
na parc.
popis stavby
KN-C č.

LV
č.

kat.úz./
obec

štát

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

66

Obchodný vestník 40/2014

1, 1, 2/1,
2/13

Konkurzy a reštrukturalizácie

kaštiel,druh chránenej nehnuteľnosti nehnuteľná kultúrna pamiatka, súp. č.
75, druh stavby - iná budova,
umiestnenie stavby - stavba postavená
na zemskom povrchu; zastavané
248 Šišov
plochy a nádvoria o výmere 813m2,
ostatné plochy o výmere 51912 m2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere
58m2

SR 1/1

Deň vydania: 27.02.2014

279
000,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

súp. hodnota

Poznámka o
spornom zápise

436
000,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

2./ ROZOSTAVANÉ STAVBY (Hromadné garáže)
postavená
na parc.
KN-C č. výmera

popis stavby

LV č. kat.úz./ obec štát

Priestor S -P1, S-P2, S-Ppark,(20),
S-Park (10), NP1, NP2, NP3, NP4,
533/8 - 75 NP5, NP6, NP7, NP8, NP9, NP10,
m2, 533/9 - NP11, nachádzajúci sa na 1. poschodí 3636 Petržalka
858 m2
rozostavanej stavby bez súp. č., popis
stavby - Hromadné garáže
Dolnozemská/Mamateyova

spoluvl.
podiel

SR 1/1

III. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného
veriteľa:
1. Prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
2. Viera Štiavnická

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ POZEMKY

parcela
KN-C č.

2746/18

2746/20

druh pozemku

orná pôda

orná pôda

výmera v
m2

LV
č.

kat.úz./
obec

619

Devínska
Nová
6190 VesBA-m.č.
Devínska
Nová Ves

83

Devínska
Nová
6087 VesBA-m.č.
Devínska
Nová Ves

SR 1/4

LV
č.

štát

štát

spoluvl.
súp.hodnota Poznámka
podiel

SR 1/1

6
190,00 €

830,00 €

Poznámka o
spornom zápise

Pozemok je vo
vlastníctve Prof.
Ing.Jozef Lipka,
DrSc.

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

Pozemok je vo
vlastníctve
INTERIERY-Miro
Masič, s.r.o.

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

IV. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného
veriteľa:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY
postavená
na parc.
popis stavby

kat.úz./
obec

spoluvl. súp.
podiel hodnota

Poznámka o
spornom zápise
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2749/5
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popis stavby

č.

obec

štát

podiel

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č. SR 1/1
Devínska
Nová Ves

rodinný dom

Deň vydania: 27.02.2014

hodnota

spornom zápise

270
000,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

súp.hodnota

Poznámka o
spornom zápise

15
730,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

20
995,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

1
690,00 €

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

2./ POZEMKY
parcela
KN-C č.

2749/1

2749/2

2749/5

2750/1

2750/2

druh pozemku

zastavané plochy a
nádvoria

zastavané plochy a
nádvoria

zastavané plochy a
nádvoria

záhrady

záhrady

výmera v m2LV č.

kat.úz./
obec

štát

spoluvl.
podiel

242

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č.
Devínska
Nová Ves

323

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č.
Devínska
Nová Ves

26

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č.
Devínska
Nová Ves

177

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č.
Devínska
Nová Ves

SR 1/1

11
505,00 €

321

Devínska
Nová
2946 Ves/BA-m.č.
Devínska
Nová Ves

SR 1/1

20
865,00 €

SR 1/1

SR 1/1

SR 1/1

Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM
Zapísaná v
prospech Jany
Masičovej, z
dôvodu
nevyporiadaného
BSM

LICITOR recovery, k.s.
správca

K003918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POR SH+, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 710 597
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2013/S1340
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Škoda Fabia , 1.2, VIN TMBHY46Y874202815, rok výroby 2007,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 2300 EUR
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Škoda Oktávia , 1.8, VIN TMBZZZ1U5X2196132, rok výroby 1999,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 1700 EUR
Hnuteľná vec: prívesný vozík AGADOS DONA B2, rok výroby nezistený, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 1500 EUR
Hnuteľná vec: prívesný vozík AGADOS DONA B2, rok výroby nezistený, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 1500 EUR
Hnuteľná vec: ABO.16 Server Supermicro + MS Win. + 4x WinSteUser, rok nadobudnutia 2011 spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 2500 EUR
Hnuteľná vec: ABO.16 Server Supermicro + MS Win.Server2008R2, rok nadobudnutia 2011 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 1200 EUR
Hnuteľná vec: DELL, rok nadobudnutia 2012, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 3 500
EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu: Číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 1621 6234, zostatková suma
k 01.01.2014 63.020,21; mena EUR; banka Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO:
36 854 140; súpisová hodnota majetku: 63020,21 EUR.
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu: Číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 1192 3052, zostatková suma
k 01.01.2014 5.879,36; mena EUR; banka Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO:
36 854 140; súpisová hodnota majetku: 5879,36 EUR. Peňažná pohľadávka:
Peňažná pohľadávka: Celková suma 3 043,31; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130642, splatná dňa
27.5.2013; súpisová hodnota majetku: 3043,31 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 858,74; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130980, splatná dňa
28.6.2013; súpisová hodnota majetku: 858,74 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 4 160,86; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130985, splatná dňa
28.6.2013; súpisová hodnota majetku: 4160,86 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 923,19; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131076, splatná dňa
19.7.2013; súpisová hodnota majetku: 1923,19 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 469,93; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131079, splatná dňa
19.7.2013; súpisová hodnota majetku: 469,93 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 467,89; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131088, splatná dňa
19.7.2013; súpisová hodnota majetku: 467,89 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 578,52; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131118, splatná dňa
18.7.2013; súpisová hodnota majetku: 578,52 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 636,31; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131122, splatná dňa
18.7.2013; súpisová hodnota majetku: 636,31 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka: Celková suma 3 047,44; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131132, splatná dňa
18.7.2013; súpisová hodnota majetku: 3047,44 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 2 476,40; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131134, splatná dňa
18.7.2013; súpisová hodnota majetku: 2476,40 EUR

Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 449,52; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131151, splatná dňa
18.7.2013; súpisová hodnota majetku: 1 449,52 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 501,20; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131198, splatná dňa
24.7.2013; súpisová hodnota majetku: 1 521,20 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 95,40; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131213, splatná dňa
02.08.2013; súpisová hodnota majetku: 95,40 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 114,12; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131233, splatná dňa
13.08.2013; súpisová hodnota majetku: 114,12 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 084,14; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131235, splatná dňa
13.08.2013; súpisová hodnota majetku: 1 084,14 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 405,32; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131246, splatná dňa
13.08.2013; súpisová hodnota majetku: 405,32 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 012,80; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131247, splatná dňa
13.08.2013; súpisová hodnota majetku: 1 012,80 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 228,24; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131277, splatná dňa
16.08.2013; súpisová hodnota majetku: 228,24 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 102,71; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131293, splatná dňa
20.08.2013; súpisová hodnota majetku: 102,71 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 150,48; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131294, splatná dňa
20.08.2013; súpisová hodnota majetku: 150,48 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 247,26; mena EUR; dlžník BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52,
Bratislava, IČO:31 364 951; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131301, splatná dňa
21.08.2013; súpisová hodnota majetku: 247,26 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 448,16; mena EUR; dlžník DE-CRO Slovakia s.r.o., Záhradnícka 70,
Bratislava, IČO: 46 540 211; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94121353, splatná dňa
19.10.2012; súpisová hodnota majetku: 1 448,16 EUR
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Peňažná pohľadávka: Celková suma 4 811,16; mena EUR; dlžník G & G TRADE s.r.o., 082 02 Lada 203,
Bratislava, IČO: 45 882 223; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130377, splatná dňa
25.04.2013; súpisová hodnota majetku: 3 311,16 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 2 506.92; mena EUR; dlžník HAFIbau., Záhradná 587/25 , Púchov, IČO:
45 506 663; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130316, splatná dňa 19.08.2013;
súpisová hodnota majetku: 2 506.92 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 258,19; mena EUR; dlžník Ján Havko., Chočská 1525/5, Dolný Kubín, IČO:
37 359 959; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94130305, splatná dňa 14.08.2013;
súpisová hodnota majetku: 258,19 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 4 677,84; mena EUR; dlžník ORVA color, s.r.o., Bojnická cesta II. 400/12,
Prievidza, IČO: 44 786 093; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131180, splatná dňa
16.07.2013; súpisová hodnota majetku: 4 677,84 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1 684,80; mena EUR; dlžník ORVA color, s.r.o., Bojnická cesta II. 400/12,
Prievidza, IČO: 44 786 093; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131299, splatná dňa
13.08.2013; súpisová hodnota majetku: 1 684,80 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 3 823,20; mena EUR; dlžník PRICE-INVEST, s.r.o., K Surdoku 9, Prešov,
IČO: 36 722 588; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94121787, splatná dňa 06.12.2012;
súpisová hodnota majetku: 3 823,20 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 8 743,60; mena EUR; dlžník Športstav, s.r.o., Pekárska 11, Trnava, IČO:
36 368 482; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94120213, splatná dňa 30.06.2012;
súpisová hodnota majetku: 8 743,60 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 4 129,38; mena EUR; dlžník Športstav, s.r.o., Pekárska 11, Trnava, IČO:
36 368 482; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94120221, splatná dňa 04.07.2012;
súpisová hodnota majetku: 4 129,38 EUR
Peňažná pohľadávka: Celková suma 122,83; mena EUR; dlžník: TOPSTAV stavebné materiály s.r.o. I. Krasku
708/12, Prievidza, IČO: 45 534 845; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru na základe faktúry č. 94131271, splatná
dňa 01.08.2013; súpisová hodnota majetku: 122,83 EUR

K003919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 17/29, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 49/2013 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
2K 49/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

C. Iná majetková hodnota

Deň zapísania majetku Dôvod
zapísania Hodnota zapisovaného
do súpisu
majetku do súpisu
majetku

Číslo Popis

2

Mzda úpadcu vyplatená v období november 2013 až február
2014 zamestnávateľa PHS STROJÁRNE, a.s.,
Priemyselná
38
24.02.2014
Hliník nad Hronom 966 01,
IČO: 35 913 495
Poistné

plnenie

z poistnej zmluvy

uhradené

Komunálnou

§ 67 ods. 1 písm. b)
396,29 €
ZKR
§ 67 ods. 1 písm. b)
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Poistné plnenie z poistnej zmluvy uhradené
poisťovňou , a.s. Vienna Insurance Group

Konkurzy a reštrukturalizácie
Komunálnou

24.02.2014

Deň vydania: 27.02.2014
§ 67 ods. 1 písm. b)
136,13 €
ZKR

K003920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 17/29, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 49/2013 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
2K 49/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu: Boris Jamrich, nar. 25.01.1958, bytom Nám. SNP 17/29, 960 01 Zvolen (ďalej len
"Úpadca"), vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K 49/2013, správca Úpadcu Mgr. Slavomír
Jančiar, kancelária: J. Kozáčeka 13/E, 960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2) Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Slavomír Jančiar
správca

K003921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFINT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 046 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/12/2013 S1663
Spisová značka súdneho spisu:
23K/12/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca Mgr. Nikoleta Gallová, Hlavná ul.45, 931 01 Šamorín, značka správcu: S 1663, správca úpadcu
PROFINT, spol. s r.o., so sídlom M. A. Beňovského 45, 922 03 Vrbové, IČO: 18 046 835, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11322/T podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„ZoKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava,
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„ZoKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484
Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

17

31.01.2014

Sociálna poisťovňa

913,60,- €

doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa § 31 ods. 1 ZoKR.

Mgr. Nikoleta Gallová
správca

K003922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERMES TRANS - TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 393 233
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/84/2011 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
4K/84/2011
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: ATLAS REAL, s.r.o. „v konkurze“, sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 868 716
Právny
titul:
Zmluva
o predaji
podniku
zo
dňa
31.01.2011
suma:
5.000.000,00
EUR
Mena:
EUR
Súpisová hodnota majetku: 250.000,- EUR
Podstata, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: všeobecná podstata
Podstata, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: oddelená podstata
Názov zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00 686 930
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 61

K003923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFINT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 046 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/12/2013 S1663
Spisová značka súdneho spisu:
23K/12/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 27.02.2014

23K/12/2013
Iné zverejnenie

SÚPIS MAJETKU PROFINT, spol. s.r.o., M.A.Beňovského 45, 922 03 Vrbové

Oddelené podstaty (pre SR – Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Tranava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava) –
pre pohľadávky vedené v zozname pohľadávok pod č. 9/9 – 9/12
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňujem súpis majetku oddelených podstát úpadcu PROFINT,
spol. s.r.o., M.A.Beňovského 45, 922 03 Vrbové:
Pozemky
parcelné
Druh
číslo

2542/1

Výmera Katastrálne Číslo Spoluvlastnícky
Spoluvlastníci a podiely
v m²
územie
LV podiel

zastavané
plochy a
941 m2 Vrbové
nádvoria

zastavané
1211
2542/15 plochy a
m2
nádvoria

Vrbové

Súpisová
hodnota

2979 1/16

Spoluvlastnícky podiel 1/16:
1. Horňák Rudolf, 2.STAVA Develompment, s.r.o., 3. Klátik
František a Klátiková Stanislava, 4. Kulošťák Marian a
Kulošťáková Mária, 5. Netsch Jozef a Jozefína Bartošovičová, 6.
NANOTEC s.r.o., 7. Malíková Valéria,
600,00 €
Spoluvlastnícky podiel 8/16.
8. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v
správe
Stredné
odborné
učilište
odevné
Vrbové

2057 1/2

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava - v 6 100,00
správe Stredné odborné učilište odevné Vrbové
€

Všeobecná podstata

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňujem aktuálny súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu
PROFINT, spol. s.r.o., M.A.Beňovského 45, 922 03 Vrbové:

Stroje
Rok
nadobudnutia

Názov

Súčasný
stav

Zostatková účtovná
hodnota

Poznámka

Miesto

Súpisová
hodnota

1993

Strižný nástroj

odpísaný

1 659,70 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

500,00 €

1995

Zváračka

odpísaný

959,30 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

100,00 €

1995

Tlačiareň laser

odpísaný

541,10 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

50,00 €
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1997

Pásová píla ARG
230

odpísaný

1 978,80 €

nutná oprava

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

1 000,00 €

1996

Zváračka TIG

odpísaný

1 254,70 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

1 100,00 €

1996

Píla ARG 110

odpísaný

783,30 €

nutná oprava

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

50,00 €

1996

Lis LEN 40

odpísaný

1 062,20 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

1 500,00 €

1996

Profilové nožnice

odpísaný

863,00 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

1 500,00 €

1996

Fréza univerzálna

odpísaný

647,30 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

50,00 €

1996

Sústruh

odpísaný

763,50 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

150,00 €

1997

FORCUT 100

odpísaný

2 921,20 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

500,00 €

1997

Zváračka FOR MIG odpísaný

1 128,80 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

110,00 €

1997

Zváračka FOR MIG odpísaný

1 128,80 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

150,00 €

1997

Nákladný príves

odpísaný

430,20 €

funkčný,
poškodený

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

50,00 €

1998

Fréza univerz FU20 odpísaný

995,80 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

150,00 €

1998

Pásová píla ARG
110

odpísaný

835,70 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

160,00 €

2002

Sústruh

odpísaný

677,20 €

funkčný

J.Zigmundíka 334/5,
Vrbové

100,00 €

Motorové vozidlá a príslušenstvo

Rok
nadobudnutia

Názov

Zostatková účtovná
hodnota

Poznámka

Miesto úschovy

Súpisová
hodnota

1997

Nákladný príves - zn.
PONGRATZ

430,20 €

funkčný, poškodený

Hlavná 345/28,
Hamuliakovo

50,00 €
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2006

FIAT DOBLO

11 608,00 €

funkčný

Hlavná 345/28,
Hamuliakovo

2 700,00 €

2001

Škoda Forman

3 265,40 €

funkčný, značne
opotrebovaný

Hlavná 345/28,
Hamuliakovo

200,00 €

Drobný majetok
Rok nadobudnutia Názov

Zostatková účtovná hodnota

Poznámka

Miesto

Súpisová hodnota

2012

Drobný majetok spolu 252,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

50,00 €

2011

Drobný majetok spolu 411,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

65,00 €

2010

Drobný majetok spolu 1 149,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

100,00 €

2009

Drobný majetok spolu 557,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

50,00 €

2008

Drobný majetok spolu 266,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

45,00 €

do 2008

Drobný majetok spolu 884,00 €

opotrebovaný J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

60,00 €

Materiál
Názov

Miesto

Zostatková účtovná hodnota

Súpisová hodnota

Hutný materiál - tyče, trubky, profily, skrutky, súčiastky

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

1 585,00 €

100,00 €

Nedokončené výrobky
Názov

Zostatková účtovná hodnota

Miesto

Súpisová hodnota

Základne pre Chiranu St. Turá

1 600,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

50,00 €

opierky pre Chirana St. Turá

1 985,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

120,00 €
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Výrobky pre Chiradent VIZIO

19 204,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

200,00 €

Masážna pištol

1 220,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

100,00 €

Stupava markízy, konštrukcie

2 700,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

50,00 €

Schránky /toalet/

1 495,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

75,00 €

Lisovací prípravok

2 640,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

120,00 €

Zábradlia

1 641,00 €

J.Zigmundíka 334/5, Vrbové

100,00 €

Pohľadávky
Označenie
Dlžníka

Sídlo

Faktúra

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Chiradent
s.r.o.

Piešťany

3112013063

1
pohľadávky z obchodného
2.7.2013 255,32 Dohoda o splátkach so správcom
styku - dodanie tovaru
€

1 255,32 €

IČO: 36238899 3112013067

1
pohľadávky z obchodného
5.7.2013 264,80 Dohoda o splátkach so správcom
styku - dodanie tovaru
€

1 264,80 €

3112013068

4
pohľadávky z obchodného
5.7.2013 991,16 Dohoda o splátkach so správcom
styku - dodanie tovaru
€

4 991,16 €

3112013071

1
pohľadávky z obchodného
13.7.2013 113,72 Dohoda o splátkach so správcom
styku - dodanie tovaru
€

1 113,72 €

3112013077

pohľadávky z obchodného
styku - dodanie tovaru

0,00 €

Servis Turbo Vrbové, IČO:
s.r.o.
36242471

MOBILIER
s.r.o.

Splatná

Istina

36,00 €

1
Piešťany, IČO:
pohľadávky z obchodného
3112008131
31.7.2008 190,96
36258717
styku - dodanie tovaru
€

MIRAL
Trenčín, IČO:
STAHL s.r.o. 36318523

Poznámka

3112009005

9
pohľadávky z obchodného
15.3.2009 327,80
styku - dodanie tovaru
€

3112008086

2
pohľadávky z obchodného
20.6.2008 093,54
styku - dodanie tovaru
€

500,00 €
Súdny spor Okresný súd Piešťany,
vydaný
Platobný
rozkaz,
zatiaľ
neprávoplatný

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

Stav účtu v EUR

účet 32700212/0200 VÚB a.s.

499,68 €

účet 0282682168/0900 Slovenská sporiteľňa

228,57 €

Pokladňa

Zostatok v pokladni – 85, 20 €

Mgr. Nikoleta Gallová
správca

K003924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ITR SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 88 1 5
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/62/2010 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
4K/62/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: ITR SK s. r. o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 44 881 517,
v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava I vykonávajúcim funkciu veriteľského výboru zo
dňa 04.12.2013 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
ITR SK s. r. o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 44 881 517. Toto verejné ponukové konanie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou
súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpisoch majetku úpadcu a bol zverejnený v OV č. 112/11 dňa 10.06.2011
a v OV č. 225/10 dňa 24.11.2010. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty úpadcu (t.j. majetok pod por. č. 1. – 4.) a odhadom správcu konkurznej
podstaty úpadcu Genesis, s.r.o. v „konkurze“, t.j. podľa odhadovanej miery výťažnosti predmetnej pohľadávky
úpadcu (t.j. majetok pod por. č. 5.) a je uvedený v súpise konkurznej podstaty. Predmet II. kola verejného
ponukového konania tvoria:
1.

Registračná pokladňa, model: Alpha Euro – 2000T, súpisová hodnota: 230 EUR;

2.

Registračná pokladňa, model: Elcom Euro 100, súpisová hodnota: 270 EUR;

3.

Registračná pokladňa, model: Elcom Euro 100, súpisová hodnota: 270 EUR;

4.

USB modem, model: HUAWEI E1752, súpisová hodnota: 40 EUR;

5.
Peňažná pohľadávka, dlžník: Genesis, s.r.o. „v konkurze“, sídlo Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO:
36 229 172, celková suma: 34.009,08 EUR, súpisová hodnota majetku: 3.559,45 EUR (pôvodná súpisová
hodnota majetku bola 4.081,08 EUR, avšak úpadcovi bola na základe čiastočného rozvrhu výťažku už
vyplatená suma vo výške 521,63 EUR).
B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
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

78

Obchodný vestník 40/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2014

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením /„konkurz sp. zn. 4K/62/2010 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“/. Záväzné ponuky
sú povinní záujemcovia zasielať na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: Crossdefault Management
Group, k.s., Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ITR SK s. r. o., so sídlom Špitálska
25, 811 08 Bratislava, IČO: 44 881 517. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 14.03.2014 do
12.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia uvedenej lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané
záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo)
b)
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
c)

návrh kúpnej ceny a lehota splatnosti

d)
originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní
e)
doklad o poukázaní zálohy: 20% z navrhnutej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na ktorý
sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
f)
návrh kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny a predmetu predaja podpísaný osobou oprávnenou konať
v mene záujemcu s úradne osvedčeným podpisom
C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 20% navrhovanej kúpnej ceny na účet úpadcu založený
správcom konkurznej podstaty vedený v SLSP, a.s., č. účtu: 0634014914/0900, VS (dátum narodenia fyzickej osoby
záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu). Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet správcu je každý
záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha na kúpnu cenu sa v prípade úspechu záujemcu
v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do
30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca
ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
a/alebo zmluvu o postúpení pohľadávky.
D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
02/33889333, 0948/ 090 737, office@crossdefault.sk.
E. Správca predloží neporušené obálky Okresnému súdu Bratislava I dňa 19.03.2014, pričom tieto sa otvoria pred
povereným zamestnancom tunajšieho súdu a vyhotoví sa o tom záznam. Správca po otvorení každej záväznej
ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované
doklady. Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok. V lehote do 15 dní odo dňa
otvorenia obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov
o výsledku vyhodnotenia. Víťazom sa stane záujemca, ktorý vo svojej ponuke ponúkol kúpnu cenu minimálne vo
výške 50 % súpisovej hodnoty predmetného ponúkaného majetku. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov
má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku alebo v ucelených častiach. Správca vyzve
záujemcu aby uzavrel so správcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy
záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje
ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na inzerovaný
predaj predmetu speňaženia v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých
doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponúknuté ceny budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti
ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je
oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Bratislave, dňa 24.02.2014
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Crossdefault Management Group, k.s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K003925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUANT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S1615
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca dlžníka – DUANT a.s., so sídlom Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 225 746 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: SNP 19,
965 01 Žiar nad Hronom, v pracovných dňoch v čase 09.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na
č.: 0915 918 140 alebo emailom: spravca@kasatkin.sk.

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K003926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUANT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S1615
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
INVITATION TO LODGE A CLAIM FOR FOREIGN CREDITOR
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní).
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation (EC/No. 1346/2000 Of 29
th May 2000 on insolvency proceedings).
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka DUANT a.s. so sídlom
Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 225 746 (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/2/2014 zo dňa 18.2.2014 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the truste of
the Debtor, I am obliged to inform you that by Resolution of the District Court in Banská Bytrica No. 2R
2/2014 dated 18th February 2014 the restructuring of the DUANT a.s., Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica,
Id. No 36 225 746 (hereinafter “the Debtor“) was permitted.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2014 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2014 dňa
24.2.2014. Reštrukturalizácia dlžníka je povolená dňom nasledujúcim po zverejnení Uznesenia o povolení
v Obchodnom vestníku.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin No. 37/2014 date
24th February 2014. The restructuring debtor is permitted on the day following the publication of the
Resolution of District Court Banská Bystrica in the Commercial Bulletin.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr.
Alexander Kasatkin, LL.M. so sídlom kancelárie SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie,
a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške a pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade v Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter „the BRA")
creditors of the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the
permission restructuring in one original to the truste of the restructuring to the address: JUDr. Alexander
Kasatkin, LL.M., SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom, Sloavak republic. The application must be lodged on he
prescribed form. The application of claim shall provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the Debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
securityis tied. The claim has to be lodged in currency EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting
entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of
the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. The lodgement form can be found the website www.justice.gov.sk.
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in
another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not meet legal requirements or will be notsigned or dated or an
expertopinion (in case of non-financialclaim) will not be attached to the application of claim or lodgment of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security right
becomes will be annulled once the application period lapses. The truste do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrector the incomplete lodgment of claim. Application form may be
corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only
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corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only
into the deadline for logging claims.
Zároveň Vás upozorňujem, že v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom, zaniká právo vymáhať voči
dlžníkovi tieto pohľadávky, ktoré nebudú prihlásené vo vyššie uvedenej lehote.
I also point out that in case of the retification od the restructuring plan by the court the righr to enforce from
the Debtor claims that have not been filed within the term mentioned above, will extingiush.
Pohľadávky, ktoré vznikli počas reštrukturalizačného konania ako aj nepeňažné pohľadávky sa považujú za
prednostné pohľadávky a tieto sa v reštrukturalizácii prihláškou neuplatňujú.
Any claims, which arise in the course od the restructuring proccedings as well as any non-monetary claims
shall be considered as priority claims and should not by filed during the restructuring proceedings.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor's list of
commitments.

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Správca dlžníka DUANT a.s.
Trustee od the Debtor DUANT a.s.

K003927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrila a Metoda 2042/18, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/64/2011/S1345
Spisová značka súdneho spisu:
31K/64/2011
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Označenie dražobníka:

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 15388/V
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konateľom spoločnosti
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1. JUDr. Peter Nízky, správca
so sídlom kancelárie Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1345
správca úpadcu: Ing. Ján Ferko, nar. 01.04.1957, Cyrila a Metoda č. 2042/18, 071

01 Michalovce

2. Ing. Peter Duhoň, správca
so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040 15 Košice – Šaca
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1479
správca úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková, rod. Janusová, nar. 22.09.1964, Cyrila
a Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce

Licitátor:

Mgr. Jana Študencová, zamestnanec dražobníka

Dátum konania dražby:

18. februára 2014

Čas otvorenia dražby:

10.45 hod.

Miesto konania dražby:
poschodie

BUSINESS CENTRUM, Kukučínova 7, 040 01 Košice, zasadacia miestnosť, 2.

Opakovanie dražby:

prvá dražba

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je nehnuteľný majetok úpadcov tvoriaci oddelené podstaty
v obidvoch konkurzoch zapísaný na LV č. 1877, vedenom Okresným úradom Michalovce – katastrálny odbor,
katastrálne územie Michalovce, obec: Michalovce, okres Michalovce ako:
Pozemky – parcely registra „C“:
·
·

parc. č.: 2020/1, výmera: 423 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. č.: 2020/2, výmera: 237 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
·

rodinný dom, súpisné č.: 2042 na parc. č.: 2020/2,

(ďalej len „predmet dražby“).
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Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 2042 sa nachádza na ulici Cyrila a Metóda a je situovaný v okrajovej západnej časti mesta
Michalovce, v katastrálnom území Michalovce. Prístup je po miestnych spevnených asfaltových komunikáciách ulice
Cyrila a Metóda s blízkym napojením na hlavnú ulicu Masarykovu a na štátnu cestu v smere Michalovce - Prešov,
Košice.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na LV č. 1877, k.ú. Michalovce
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Poznámka:
Poznamenáva sa: Upovedomenie Ex.úr. Bratislava Ex 1487/09 z.d. 18.11.2009
o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, súd. ex. JUDr. Martin Hermanovský, Moskovská 18, 811
08 Bratislava, P2-593/09, čz 2175/09
Poznámka:
Poznamenáva sa uznesenie o vyhlásení konkurzu č. 31K/64/2011-65 z.d.
6.12.2011, práv. dňa 31.12.2011 na majetok dlžníka Ing. Ján Ferko, nar. 1.04.1957, Cyrila a
Metoda 2042/8, 071 01 Michalovce, správca podstaty JUDr. Peter Nízky, Užhorodská 86, 071 01
Michalovce, P 1555/2012 - ČZ 231/13
Poznámka:
Poznamenáva sa oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936
sp.zn. PDS č. 273/3-2013 z.d. 19.12.2013 - P 1599/2013 Čz 2793/13
Poznámka:
Poznamenáva sa: Upovedomenie Ex. úr. Bratislava Ex 1487/09 z.d. 18.11.2009
o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, súd.ex. JUDr. Martin Hermanovský, Moskovská 18, 811
08 Bratislava, P2-593/09, čz 2175/09
Poznámka:
Poznamenáva sa uznesenie o vyhlásení konkurzu č.31K/65/2011-65
z.d.6.12.2011, právopl. dňa 31.12.2011 na majetok dlžníka RNDr. Ľubica Ferková, nar.22.9.1964,
Cyrila a Metoda 2042/18, Michalovce, správca podstaty Ing. Peter Duhoň. Učňovská 1, Košice, P
246/2013 - čz 382/2013
Poznámka:
Poznamenáva sa oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936
sp.zn. PDS č. 273/3-2013 z.d. 19.12.2013 - P 1599/2013 Čz 2793/13

Časť „C“: ŤARCHY:
·
·
·
·
·
·

3. Záložné právo pre Slov. sporiteľňu, a.s. Bratislava, MsP Michalovce na par. 2020/1,2020/2 a rod. domu,
prístavba, nadstavba čs 2042 titl. V 550/01 z 2.4.2001
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO:00151653 na
parcely č. 220/1, 220/2 a stavbu rodinný dom č s.2042, V-3574/08 zd.21.10.2008, ČZ-2593/08
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 1487/09 z.d.21.11.2011,
Ex. úrad Bratislava, Moskovská 18, súd. ex. JUDr. Martin Hermanovský, Z 3386/2011 - čz 2387/2011
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO:00151653 na
parcely č.220/1, 220/2 a stavbu rodinný dom čs.2042, V-3574/08 zd.21.10.2008, ČZ-2593/08
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 1487/09 z.d.21.11.2011,
Ex. úrad Bratislava, Moskovská 18, súd. ex. JUDr. Martin Hermanovský, Z 3386/2011 – č z 2387/2011
3. Záložné právo pre Slov. sporiteľňu, a.s. Bratislava, MsP Michalovce na par. 2020/1,2020/2 a rod. domu,
prístavba, nadstavba č s 2042 titl. V 550/01 z 2.4.2001
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Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok obidvoch úpadcov sú vedené konkurzy na Okresnom
súde Košice I. pod spisovým značkami:
·
·

Ing. Ján Ferko, nar. 01.04.1957, sp. zn. 31K/64/2011 (číslo správcovského spisu 31K/64/2011 S1345),
RNDr. Ľubica Ferková, rod. Janusová, nar. 22.09.1964, sp. zn. 31K/65/2011 (číslo správcovského spisu
31K/65/2011 S1479).

Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

131/2013

Ing. Pavol Šoltýs

29.10.2013

165.000,00 €

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Výška dražobnej zábezpeky:

165.000,00 €

200,00 €

5.000,00 €

Predmet dražby vydražený nebol, nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie.

V Košiciach dňa 18. februára 2014

K003928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Compagnucci Slovakia, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 928 824
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2013 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
40K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu : Compagnucci Slovakia, s.r.o. v konkurze, so sídlom Piaristická 276/46,
911 40 Trenčín, IČO: 35 928 824, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ( ďalej len ZKR ) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka,
prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, teda po 25. novembri 2013 :
Číslo pohľadávky : 18/T-1
Číslo pohľadávky pre účely zloženia kaucie podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 1801
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Veriteľ : TEMPO SLOVAKIA, s.r.o., Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO : 36 624 535
Prihlásená suma : 3.240,00 €
Deň doručenia prihlášky : 24. 2. 2014
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 24. 2. 2014

V Považskej Bystrici, 24. 2. 2014
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K003929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Playmax SK s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 4, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 420 843
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2013 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2013
Súpis všeobecnej podstaty
Druh podania:
Číslo
druh
súpisovej súpisovej
zložky
zložky
majetku majetku

identifikácia súpisovej zložky
majetku

označenie osoby,
v ktorej prospech
svedčia
deň
súpisová Sporný
dôvod sporného pochybnosti/ktorá
deň zápisu dôvod zápisu
sporného
hodnota zápis
zápisu
je povinná z
zápisu
uplatneného
odporovacieho
práva

1

účet vedený v spoločnosti:
majetok
pohľadávka
Tatra banka, a.s., č.ú.:
31.12.2013 patriaci
z účtu
SK8511000000002924865388
úpadcovi

2

nespotrebovaná časť
iná
zloženého preddavku na
majetková
úhradu odmeny a nákladov
hodnota
predbežného správcu

3

peňažná
hotovosť

rozhodnutie
súdu zo dňa
20.01.2014,
25.1.2014
právoplatné
dňa
25.01.2014

2 582,39
€

-

-

-

619,64 € -

-

-

-

príslušná
účtovná
evidencia
peňažná hotovosť evidovaná v
vyplývajúca z
účtovníctve úpadcu po
pokladničnej
vykonanej mimoriadnej
knihy,
účtovnej závierke ku dňu
mimoriadnej 14
31.1.2014
áno
30.06.2013 s konečným
účtovnej
606,63 €
stavom podľa doposiaľ
závierky a
zabezpečených účtovných
zaúčtovaných
dokladov
hotovostných
výdavkov ku
dňu
20.08.2013

Osoba, v ktorej
prospech svedčí
sporný zápis,
ako konateľka
spoločnosti
nepotvrdila
existenciu
evidovanej
hotovosti, resp. Gabriela
31.1.2014
nevedela uviesť, Riečicová
akým spôsobom
bola hotovosť
inventarizovaná
pri zostavení
mimoriadnej
účtovnej
závierky ku dňu
30.06.2013
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skladové zásoby - tovar na
skalde, evidované v
účtovníctve úpadcu po
súbor
vykonanej mimoriadnej
hnuteľných účtovnej závierke ku dňu
vecí
30.06.2013 s konečným
stavom podľa doposiaľ
zabezpečených účtovných
dokladov.
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príslušná
účtovná
evidencia
vyplývajúca z
inventárnych
zápisov,
údajov z ERP,
mimoriadnej
účtovnej
124
31.1.2014 závierky a
áno
392,00 €
zaúčtovaných
faktúr a
dobropisov
vzťahujúcich
sa k
vydanému a
prijatému
tovaru ku dňu
20.08.2013

Deň vydania: 27.02.2014

Osoba, v ktorej
prospech svedčí
sporný zápis,
ako konateľka
spoločnosti
nepotvrdila
existenciu
evidovaných
zásob, resp.
Gabriela
31.1.2014 nevedela uviesť,
Riečicová
kde sa presne
zostávajúci
tovar nachádza
po jeho
vyprataní z
prenajatých
obchodných a
skladových
priestorov

K003930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Urban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Braniskova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/13/2013
Spisová značka súdneho spisu:
30K/13/2013 S1613
Súpis všeobecnej podstaty
Druh podania:

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU

VŠEOBECNÁ PODSTATA

Poradové číslo: 1
Cenný papier č.1: ISIN: SK1120004439, ZENTIVA a.s., Nitrianska 100, Hlohovec, 92027, SR, IČO: 0031411771,
akcia kmeňová na doručiteľa
Súpisová hodnota: 178,29€ , deň zapísania: 14.02.2014, dôvod zapísania: speňažený majetok úpadcu (cenný
papier) prostredníctvom RM-S MARKET, O.C.P.

Poradové číslo: 2
Cenný papier č.1: ISIN: SK1120004439, ZENTIVA a.s., Nitrianska 100, Hlohovec, 92027, SR, IČO: 0031411771,
akcia kmeňová na doručiteľa
Súpisová hodnota: 178,29€ , deň zapísania: 14.02.2014, dôvod zapísania: speňažený majetok úpadcu (cenný
papier) prostredníctvom RM-S MARKET, O.C.P.

Poradové číslo: 3
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Iná majetková hodnota: Finančné prostriedky vo výške 1659,70€
Súpisová hodnota: 1659,70€, deň zapísania: 17.02.2014, dôvod zapísania: preddavok na úhradu nákladov
konkurzu .

Poradové číslo: 4
Iná majetková hodnota: Finančné prostriedky vo výške 1875,76€
Súpisová hodnota : 1875,76€, deň zapísania: 21.02.2014, dôvod zapísania: Príjmy úpadcu v rozsahu akom
podliehajú konkurzu – časť platu úpadcu za mesiac jún 2013, júl 2013, august 2013, september 2013, október 2013,
november 2013, december 2013 a január 2014
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K003935
Spisová značka: 3K/67/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Drnda, nar. 03.01.1978,
D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky, správcom ktorého je JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 363
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova
9, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 363, preddavok vo výške 664 eura, vedeného pod položkou denníka D 130,
pol. reg. 194/2012 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 21.2.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003936
Spisová značka: 4K/51/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenek Macháč, nar. 26.04.1951,
bytom Púpavová 24, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava, značka správcu: 1450, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej výške 709,45 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 21.2.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K003937
Spisová značka: 4K/70/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I.D. Marketing Slovensko s.r.o., so
sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35752 599, správcom ktorého Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom
kancelárie Karloveská 32, 841 04 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej výške 319 365,80 €.

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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63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej výške 319 365,80 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 21.2.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K003938
Spisová značka: 4K/32/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovakian Airlines, a.s., so sídlom
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 027 467, správcom ktorého je JUDr. Eduard Veterník, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej výške 71 215,-€
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 21.2.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K003939
Spisová značka: 8K/6/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: CAR EXCLUSIVE, s.r.o., so sídlom Sedmokráskova 16100/1, 821 01 Bratislava, IČO: 36 667 391
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: CAR EXCLUSIVE, s.r.o., so sídlom Sedmokráskova 16100/1, 821 01 Bratislava, IČO: 36
667 391 predbežného správcu: JUDr. Jozef Griščik, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava,
zn. správcu: S 1191.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia 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 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 21.2.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003940
Spisová značka: 1K/71/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 71/2013 - 97 zo dňa 21.01.2014 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - VAŽO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 638.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003941
Spisová značka: 1K/64/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 64/2013 - 206 zo dňa 21.01.2014 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - PM - autofinance s.r.o., so sídlom P. Hostinského 1037/16, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 46 712 801. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003942
Spisová značka: 1K/62/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 62/2013 - 104 zo dňa 21.01.2014 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - Interiér nábytok, s.r.o. v likvidácii, Moyzesova 12, 977 01 Brezno, IČO: 36 626 775.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003943
Spisová značka: 2K/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova
12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Jaroslav Guštar,
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
podľa zákona
nar. 21. 09. 1972,
bytom
Hornáspravodlivosti
Ždaňa 158,
966 04 republiky
Horná Ždaňa
takto č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova
12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Jaroslav Guštar,
nar. 21. 09. 1972, bytom Horná Ždaňa 158, 966 04 Horná Ždaňa takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Jaroslav Guštar, nar. 21. 09. 1972, bytom Horná Ždaňa 158, 966 04
Horná Ždaňa
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003944
Spisová značka: 2R/3/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka KREDITSTAV, s.r.o., so sídlom Kynceľová 77,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 142 967, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 25519/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka KREDITSTAV, s.r.o., so sídlom Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
34 142 967.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Alexandra Kasatkina, LL.M., so sídlom kancelárie SNP 19, 965 01
Žiar nad Hronom.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 Eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
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m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. 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).
4. 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). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
8. 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 povolenia reštrukturalizácie
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).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003945
Spisová značka: 1K/25/2011
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 25/2011 - 299 zo dňa 15.01.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Oľga Sobkovčíková - MIGOS, Hlavná 80, 980 53 Rimavská Baňa, IČO: 34 229 426 po splnení konečného rozvrhu
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
výťažku. Uznesenie
nadobudlospravodlivosti
právoplatnosť
dňa 07.02.2014.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 25/2011 - 299 zo dňa 15.01.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Oľga Sobkovčíková - MIGOS, Hlavná 80, 980 53 Rimavská Baňa, IČO: 34 229 426 po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003946
Spisová značka: 1K/32/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 32/2012 - 89 zo dňa 21.01.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Jolana Hubačová, nar. 02.04.1961, bytom Ul. Chrásteka 19/36, 965 01 Žiar nad Hronom po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003947
Spisová značka: 2K/89/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zvolnet, s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen,
Predmestie 1403/3, IČO: 36 745 111, zast. JUDr. Ivanou Gajdošíkovou, advokátkou, so sídlom 960 01 Zvolen, J.
Kozáčeka 146/3, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 12732/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje
745 111.

konkurz na majetok dlžníka Zvolnet, s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Predmestie 1403/3, IČO: 36

U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Janku Kmeťovú,
kancelárie 974 04 Banská Bystrica, ul. prof. Sáru 44.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 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).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zabezpečovacie
právo,a ao zmene
to v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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. Ak veriteľ doručí správcovi
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považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003948
Spisová značka: 1K/53/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 53/2013 - 59 zo dňa 28.01.2014 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - EUROSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Pribinova ul. 1664/97, 960 01 Zvolen, IČO: 36
055. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003949
Spisová značka: 1K/80/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - MIKROMEX
a.s., Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 562 671, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač do funkcie
predbežného správcu dlžníka - MIKROMEX a.s., Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 562 671.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží
správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do
funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003950
Spisová značka: 1K/62/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JUDr. Peter Šramko, Moyzesova 12, 977 01
Brezno likvidátor spoločnosti Interiér nábytok, s.r.o. v likvidácii, Moyzesova 12, 977 01 Brezno, IČO: 36 626 775,
zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9282/S, o návrhu predbežného správcu na
určenie odmeny a preukázaných výdavkov, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Vladimírovi Flíderovi, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen
paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 306,5 Eur vzniknutých pri výkone
predbežnej správy.
Štatutárny orgán - konateľ spoločnosti JUDr. Peter Šramko, nar. 03.08.1956, bytom Moyzesova 12, 977 01
Brezno je povinný zaplatiť paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 306,5
Eur predbežnému správcovi JUDr. Vladimírovi Flíderovi, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen do 15 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu 2638118859/0200.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
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(ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a 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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platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
Obchodný vestník 40/2014
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Deň vydania: 27.02.2014
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(ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003951
Spisová značka: 1K/64/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - PM - autofinance s.r.o., so sídlom P. Hostinského
1037/16, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 712 801, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 22351/S, zast. JUDr. Andreou Andrášiovou, advokátka, so sídlom Hlavné námestie 14, 979 01 Rimavská
Sobota o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Ľubici Flíderovej, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen paušálnu odmenu v sume
796,66 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 240,60 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 1037,26 Eur správcovi na č.ú. 9841412/0200 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
120 2013, pod účt. dokladom 22. X. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
622,44 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 622,44 Eur,
evidovanú pod položkou denníka D 19 120 2013, účt. doklad 22. X. 2013 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003952
Spisová značka: 1K/53/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka EUROSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Pribinova ul. 1664/97, 960 01 Zvolen, IČO: 36 055 549 o návrhu predbežného
správcu na priznanie odmeny , takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Zuzane Śimovej so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec paušálnu odmenu v
sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 168,81 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 832,69 Eur správcovi na č.ú. 0342919367/0900 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
84 2013, pod účt. dokladom 63. VIII. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
827,01 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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P r i z n á v a JUDr. Zuzane Śimovej so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec paušálnu odmenu v
sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 168,81 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
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celkovej výške 832,69 Eur správcovi na č.ú. 0342919367/0900 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
84 2013, pod účt. dokladom 63. VIII. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
827,01 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 827,01 Eur,
evidovanú pod položkou denníka D 19 84 2013, účt. doklad 63. VIII. 2013 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003953
Spisová značka: 1K/71/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka VAŽO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 21, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 638, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7861/S
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Jozefovi Veselému, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš paušálnu odmenu v
sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 189,62 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 853,50 Eur správcovi na č.ú. 0070531608/0900 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
131 2013, pod účt. dokladom 68. X. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
806,20 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 806,20 Eur,
evidovanú pod položkou denníka D 19 131 2013, účt. doklad 68. X. 2013 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003954
Spisová značka: 2K/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, likvidátor spoločnosti INVESTING a.s. "v likvidácii", so sídlom Kozačeka
2003/40, 960 38 Zvolen, IČO: 31 571 182, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.
138/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Zdenku Majerovú Tökölyovú, so sídlom kancelárie Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
do funkcie predbežného správcu dlžníka INVESTING a.s. "v likvidácii", so sídlom Kozačeka 2003/40, 960 38 Zvolen,
IČO: 31 571 182.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003955
Spisová značka: 1K/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Marián Hronec, nar. 06.07.1956, bytom
Lúčna 48, 974 01 Nemce o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Konkurzy a reštrukturalizácie v.o.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica do funkcie predbežného správcu dlžníka Ing. Marián Hronec, nar. 06.07.1956, bytom Lúčna 48, 974
01 Nemce.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003956
Spisová značka: 31K/55/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Pethes, narodený
25.08.1979, bytom Záhradnícka 2, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je: JUDr. Fadi Fardous, adresa kancelárie
Štúrova 21, 949 01 Nitra, o prihláškach predložených správcom, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Pethes, narodený
25.08.1979, bytom Záhradnícka 2, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je: JUDr. Fadi Fardous, adresa kancelárie
Štúrova 21, 949 01 Nitra, o prihláškach predložených správcom, takto

rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, doručené správcovi
dňa 16.01.2014, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 3.951,55 eura a pohľadávku v sume 591,25 eura, sa za
prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
U r č u j e, že podanie veriteľa Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, doručené správcovi
dňa 16.01.2014, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 2.646,90 eura a pohľadávku v sume 418,42 eura, sa za
prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
U r č u j e, že podanie veriteľa Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, Bratislava, doručené správcovi
dňa 16.01.2014, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 3.635,56 eura a pohľadávku v sume 548,59 eura, sa za
prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.

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 19.2.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003957
Spisová značka: 32K/46/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Maďar, narodený 05.07.1958,
bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Maďar, s miestom
podnikania Tajovského 70, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 33 661 367, ktorého správcom je: Mgr. Roman Nagy,
adresa kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto

rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 32K/46/2013-276 zo dňa 18.10.2013 na majetok dlžníka Róbert
Maďar, narodený 05.07.1958, bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou, podnikajúci pod obchodným menom
Róbert Maďar, s miestom podnikania Tajovského 70, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 33 661 367 z a m a l ý.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.2.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K003958
Spisová značka: 2R/2/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Hromada spol. s r.o., so sídlom 094 09
Majerovce 120, IČO: 31 719 554, správcom ktorého JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody
2, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k. 2R/2/2012-813 zo dňa 23.01.2014, pripustil vstup
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
Hromada spol. s r.o., so sídlom 094 09 Majerovce 120, IČO:
31 719 554, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 48 až 78 v celkovej výške 77.423,06 eura
a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Hromada spol. s r.o., so sídlom 094 09 Majerovce 120, IČO: 31 719 554,
namiesto pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava v celom
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod
poradovým číslom 96 až 102 a 147 až 150 v celkovej výške 36.615,10 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2014.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003959
Spisová značka: 2K/10/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BRAVIS, a.s., so
sídlom Popradská 40, Stará Ľubovňa
064 01, IČO: 36 491 314, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi BRAVIS, a.s., so sídlom Popradská 40, Stará Ľubovňa 064
01, IČO: 36 491 314.
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 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)
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
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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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2014
JUDr. Daniela Baranová, vz. samosudca
K003960
Spisová značka: 2K/42/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRÁTER s.r.o., so sídlom 065 02
Vyšné Ružbachy 243, IČO: 36 482 366, správcom ktorého je Ing. Iveta Lešková, so sídlom kancelárie Lipová
3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu KRÁTER s.r.o., so sídlom 065 02 Vyšné Ružbachy 243, IČO: 36 482
366 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2014
JUDr. Daniela Baranová, vz. samosudca
K003961
Spisová značka: 38K/28/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom
Pod Hájom 953/2, Dubnica nad Váhom, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu správcu na určenie paušálnej
odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia
zaplatila správcovi JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 88/2013.
III. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr.
Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297,
preplatok z preddavku vo výške 0,12 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého
úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 88/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003962
Spisová značka: 38K/36/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Myjavská obchodná agentúra, a.s. so
sídlom Turá Lúka 12, 907 03 Myjava, IČO 36 312 479, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkenník so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Stred 60/55, 017
01 Považská
Bystrica, značka správcu S258, o žiadosti správcu o predĺženie lehoty na popretie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote takto
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Myjavská obchodná agentúra, a.s. so
sídlom Turá Lúka 12, 907 03 Myjava, IČO 36 312 479, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkenník so sídlom kancelárie
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o žiadosti správcu o predĺženie lehoty na popretie
pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote takto
rozhodol
Lehota na popretie pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote sa
p r e d l ž u j e do 04.04.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003963
Spisová značka: 38K/1/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Šedivý, nar. 25.07.1950, bytom Študentská 1640/8,
Trenčín, občan SR, právny zástupca JUDr. Martina Válková, advokátka so sídlom kancelárie Jilemnického 21,
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dušan Šedivý, nar. 25.07.1950, bytom Študentská
1640/8, Trenčín takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e
Trenčín.

sa konkurz na majetok dlžníka Dušan Šedivý, nar. 25.07.1950, bytom Študentská 1640/8,

II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41
Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/1/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII.
P o u č vestník
e n i e 40/2014
p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka,
ktorá
nie je pohľadávkou proti podstate,
sa v konkurze
Obchodný
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.02.2014
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod,
pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
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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konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003964
Spisová značka: 29K/34/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Chanová, nar. 30.06.1963,
bydliskom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov, uznesením č.k. 29K/34/2012-286 zo dňa 28.01.2014 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 32 903,91 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 121 až 200.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2014.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2014
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003965
Spisová značka: 25K/2/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Technológie Slovensko, s.r.o., Botanická 5636/25, 917
08 Trnava, IČO: 36 259 128, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 14681/T,
o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Technológie Slovensko, s.r.o., Botanická 5636/25, 917 08 Trnava, IČO: 36
259 128, predbežného správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.2.2014
Mgr. Mária Šimoničová, vyšší súdny úradník
K003966
Spisová značka: 25K/40/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Filo, nar. 08.02.1970, Nešporova
1007/11, Šaľa, správcom majetku ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941,
Šamorín, povolil vstup veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa , ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava, IČO: 30
807 484, v rozsahu pohľadávok vo výške 3352,70 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2014.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2014
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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K003967
Spisová značka: 25K/12/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALEX.L, s.r.o., Vlčany 992,
IČO: 36 367 362, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 18627/T, o odmene
správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Mgr. Romanovi Desátovi, so sídlom kancelárie Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, paušálnu
odmenu vo výške 2323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.2.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K003968
Spisová značka: 25K/24/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lekáreň ALTHEA JZ&JP, s.r.o.,
Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 604 912, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č. 23380/T, správcom majetku ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9,
Piešťany, uznesením č.k. 25K/24/2012-397 zo dňa 20.12.2013 v spojení s opravným uznesením č.k. 25K/24/2012400 zo dňa 22.01.2014 povolil vstup veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, ul. 29.augusta 8 a 10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok vo výške 7604,73 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
15.02.2014 v spojení s opravným uznesením 25K/24/2012-400 zo dňa 22.01.2014 .
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K003969
Spisová značka: 3R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753
706, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753 706.
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 (ďalej len ZKR) /
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky (§ 114
ods. 1 ZKR) :
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
Vydáva
spravodlivosti Slovenskej
podľanemožno
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
f) pohľadávku,
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d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
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e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003970
Spisová značka: 3K/9/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5,
010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, správkyňou ktorého je: JUDr. Martina Fiľakovská, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5,
010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, a to v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 245.791,96
EUR, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 107/1 až 107/4.
Veriteľovi - Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, Janka kráľa 2,
Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, a to v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. 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 20.2.2014
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003971
Spisová značka: 2K/28/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TERMY ORAVICE, s.r.o., so sídlom M.
R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 547 321, ktorého správcom je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Eve Plichtovej, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 1.200,15 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 1.200,15 eur
predbežnej správkyni JUDr. Eve Plichtovej, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, z
preddavku zloženého navrhovateľom dňa 12.09.2013 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra
č.139 rok 2013, účt. doklad 40/9-13, právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003972
Spisová značka: 2K/28/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TERMY ORAVICE, s.r.o., so sídlom M.
R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 547 321, ktorého správcom je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 459,55 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 459,55 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 12.09.2013 a vedeného pod položkou denníka D18 položkou registra č.139 rok 2013, účt. doklad 40/9-13, po
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003973
Spisová značka: 4K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LANDSDALE s.r.o., so sídlom Okoličné 832, 031 04
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 404 098, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Erik Končok, so sídlom Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LANDSDALE s.r.o., so sídlom Okoličné 832, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 404 098.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné
cenné papiere
alebo
na pokračovanie
vo zákona
výkoneč.zabezpečovacieho
práva vestníku
dobrovoľnou
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d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2014
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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K003931
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/155/2002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodársko - obchodné družstvo Sačurov
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sačurov, 094 13 Sačurov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 209 457
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

6K/155/2002-308

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodársko – obchodné družstvo
Sačurov, Sačurov, IČO: 00 209 457 takto

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz vyhlásený
Sačurov, Sačurov, IČO: 00 209 457.
Zb avuj e
podstaty.

na

majetok

úpadcu: Poľnohospodársko – obchodné družstvo

JUDr. Darinu Komárovú, advokátku, Ul. 1. mája 2053, Snina, funkcie správcu konkurznej

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach. Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu, platnosť
a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach dňa 21. februára 2014

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K003932
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 231/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO TIP s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Panenská 7, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Panenská 7, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
35 779 381

č. k. 1K 231/2004 - 608
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: EURO TIP s.r.o. v likvidácii, Panenská 7, 811 03
Bratislava, IČO: 35 779 381 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Máriou Mešencovou,
advokátkou, Piešťanská 426, 922 03 Vrbové, o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov správcu, takto

rozhodol:

1. Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 10.10.2013, doručenú súdu dňa 29.11.2013, čo do sumy
celkových príjmov 116.631,33 Eur vrátane počiatočných stavov pri vyhlásení konkurzu, čo do sumy
výdavkov 39.094,27 Eur, odmeny správcu 829,85 Eur, výdavkov správcu 2.073,19 Eur a sumy určenej na
uspokojenie veriteľov vo výške 74.634,02 Eur.
2. Súd n e s c h v a ľ u j e výdavok správcu v konečnej správe zo dňa 10.10.2013, doručenej súdu
dňa 29.11.2013 v položke „vytriedenie záznamov P.P.Z. Consulting, a.s.“ a v položke „úschova
registratúrnych záznamov P.P.Z. Consulting, a.s.“ , Mikovíniho 8, 917 01 Trnava (t. č. DELTA Consult a.s.
Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 34 139 761) v časti výdavkov sumy 58.077,88 Eur, do výšky
uplatnených pohľadávok proti podstate v celkovej sume nárokov 69.362,35 Eur veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Bratislava.
3. Súd námietky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava z a m i e t a .
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 (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti
na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 17.02.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K003933
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 6K 132/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMARK, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Údernícka 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

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

Deň vydania: 27.02.2014

Údernícka 14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 255
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 6K 132/2001 - 782
IČS: 1001899021

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: BOMARK, spol. s r.o., Údernícka 14, 851 01
Bratislava, IČO: 31 322 255, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ivanom Pastierikom, advokátom,
Továrenská 6, P.O.BOX 313, 814 99 Bratislava 1, takto

rozhodol :

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: BOMARK, spol. s r.o., Údernícka 14, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 322 255, vyhlásený uznesením pod č. k. 6K 132/2001-75 zo dňa 15.11.2001, po splnení rozvrhového
uznesenia.

Súd z b a v u j e Ivana Pastierika, advokáta, 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
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí
(§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v
nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 25.02.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca
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Deň vydania: 27.02.2014

K003934
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36-24K 30/96-Jm
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo v Zákopčí " v
konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zákopčie, Zákopčie, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 517 101
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

36-24K 30/96-Jm-646

UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske
družstvo v Z á k o p č í „ v konkurze“, 023 11 Zákopčie, IČO: 00 517 101 o zrušení konkurzu po splnení
rozvrhového uznesenia takto
r ozhodol:
Súd z r u š u j e
konkurz vyhlásený na
k o p č í „ v konkurze“, Zákopčie, IČO : 00 517 101.

majetok

úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Z á

Súd z b a v u j e JUDr. Dašenu Gombíkovú, Kukučínova č. 1, Martin funkcie správkyne konkurznej
podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníka na súde proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Banskej Bystrici, dňa 25. februára 2014
JUDr. Mária Jamrišková, PhD.
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková
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