Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2014

K005828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPAEZ spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 576 541
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2013 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, spoločnosť zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. 1359, reštrukturalizačný správca
dlžníka SPAEZ spol. s.r.o. "v reštrukturalizácii", so sídlom Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 576
541, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
901/S, po doručení žiadosti veriteľského výboru týmto v súlade s ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvoláva
schvaľovaciu schôdzu na deň 16.04.2014 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční na adrese Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen, v priestoroch kaviarne Charisma, nefajčiarska časť, s nasledovným programom :
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína 9:45 hod., pričom všetci
účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa preukazujú dokladom
totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra. V zmysle ust. § 146 ods. 4
ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účasť štatutárnych
orgánov dlžníka je povinná.
V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasovať
nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako
aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do
právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu
jeden hlas.
V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 17.03.2014 prijal uznesenie, ktorým veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu, predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu, schválil a odporučil, aby
účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor
požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ust. § 146 ods. 1ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod.- do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred
dohodli písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Karcolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2160/44, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K /34/2013 S 1486
Spisová značka súdneho spisu:
2K /34/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Anna Karcolová, nar. 7.3.1972, bytom Martina Hattalu 2160/44, 026 01 Dolný
Kubín ( ďalej len „ Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z.
dopĺňa o novú súpisovú zložku majetku :
4/
Iná majetková hodnota : Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 1/2013 vo výške 62,71 Eur
deň zaradenia do súpisu : 21.3.2014
dôvod zaradenia do súpisu : tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 62,71 Eur Eur

5/
Iná majetková hodnota : Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 2/2013 vo výške 60,70 Eur
deň zaradenia do súpisu : 21.3.2014
dôvod zaradenia do súpisu : tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 60,70 Eur

V Martine, dňa 21.3.2014
Mgr. Marína Gallová, správca

K005830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GasOil engineering, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 224
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013-S1401
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Jozef Sitko ako správca úpadcu GasOil engineering, a.s., Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica,
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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JUDr. Ing. Jozef Sitko ako správca úpadcu GasOil engineering, a.s., Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica,
IČO: 36471224 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pis. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: Peňažný
ústav: Tatra banka, a. s.; Číslo účtu úpadcu: 2627033630/1100; Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Humenné, dňa 22. 03. 2014, JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K005831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Rybošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Slobody 431/90, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1976
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 77/2013 S 575
Spisová značka súdneho spisu:
1K 77/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA Z PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV zo dňa 6.3.2014
Konkurzné konanie úpadcu Jaroslava Rybošová, nar. 27.09.1976
bytom 962 61 Dobrá Niva, ul. Slobody 431/90, č.k. 1 K 77/2013
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
v zastúpení JUDr. Dagmar Ďurčekovou, komplementárom
Adresa kancelárie správcu: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Súdny spis: 1K 77/2013
Správcovský spis: 1K 77/2013 S 575
Dátum konania: 06.03.2014 o 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Dagmar Ďurčeková – správkyňa konkurznej podstaty
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

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

K bodu č. 1
Schôdzu veriteľov otvorila predsedníčka schôdze, ktorá skonštatovala, že veritelia boli s termínom schôdze
a programom jej rokovania oboznámení zákonným spôsobom zverejnením v Obchodnom vestníku.
Na schôdzi je prítomný 1 veriteľ všeobecnej podstaty:
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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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bratislava, ul. Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO:
35 937 874, pobočka Zvolen.
Veriteľ je oprávnený hlasovať a jeho pohľadávka je nesporná.
Predsedkyňa schôdze konštatuje že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
K bodu č. 2
Predsedníčka schôdze oboznámila prítomného veriteľa o činnosti a vykonaných úkonoch správkyne konkurznej
podstaty odo dňa vyhlásenia konkurzu. Predovšetkým oboznámila veriteľov s výškou prihlásených pohľadávok, s ich
zistením a so súpisom majetku všeobecnej podstaty do ktorej bola spísaná 1 hnuteľná vec – nákladné motorové
vozidlo HYUNDAI so zaradením do prevádzky v roku 2004. Tiež oboznámila veriteľa, že úpadca je v súčasnosti
v pracovnom pomere.
Predsedníčka ďalej oboznámila veriteľov o výdavkoch správcu ku dňu konania prvej schôdze veriteľov, ktoré
spočíva v poštovnom, cestovnom správcu a v poskytnutí súčinnosti bankových ústavov.
K bodu č. 3
Predsedníčka schôdze predniesla návrh na voľbu zástupcu veriteľov a to podľa § 107 ods. 2 ZoKR s tým že
celkom bude hlasovať 1 prítomný veriteľ :
Návrh na voľbu zástupcu veriteľov:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bratislava, ul. Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO:
35 937 874, pobočka Zvolen.
Na to dala predsedníčka schôdze hlasovať s nasledovným výsledkom:
Za: 709 hlasov veriteľov oprávnených hlasovať
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté všetkými hlasmi veriteľov oprávnených hlasovať
K
bodu
č.
4
Na otázku predsedníčky schôdze či prítomný veriteľ navrhuje výmenu správcu, prítomný veriteľ návrh na výmenu
správcu nepredniesol.
K
Predsedníčka schôdze
uzneseniam.

bodu
č.
5
konštatuje, že veriteľ nemal žiadne otázky a nevzniesol námietky proti prijatým

O 10.35 hod. správkyňa konkurznej podstaty ukončila prvú schôdzu veriteľov a poďakovala prítomným veriteľom
za
účasť.
Neoddeliteľnou
súčasťou
tejto
zápisnice
je
prezenčná
listina.
V Banskej Bystrici dňa 06. 03. 2014
JUDr.
– správca konkurznej podstaty

Ďurčeková,

správca

JUDr. Ďurčeková, správca k.s.

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

4

k.s.

Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2014

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K005832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonecká 2, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2010
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2010 S1364
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE o ponukovom konaní. Mgr. Jozef Maruniak - správca konkurznej podstaty úpadcu U N I S T
A V, spol. s r.o., Jablonecká 2, 900 86 Budmerice, IČO: 31 411 096, v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje v zmysle ust. §92 ods. 1, písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií, verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty. Predmetom predaja je súbor hnuteľných vecí zaradených vo všeobecnej podstate
úpadcu. Podrobná špecifikácia ponúkaného majetku bude záujemcom zaslaná na vyžiadanie.
Podmienky ponukového konania:
1. Písomné cenové ponuky treba doručiť na adresu: Mgr. Jozef Maruniak, správca, Hviezdoslavovo nám. 14,
811 02 Bratislava, v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č. k. 4K/45/2010 - NEOTVÁRAŤ!
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
3. Ponuku je možné predložiť len na kompletný súbor ponúkaného majetku úpadcu. Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým resp. mailovým kontaktom,
b) výšku ponúkanej kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia.
4. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
5. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 14,
Bratislava alebo telefonicky na č.t. 0907 926 845. Na uvedených kontaktoch je možné dohodnúť aj obhliadku
majetku.
6. Ponukové konanie končí 04.04.2014 o 10,00 hod.
7. Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do 15 pracovných dní od jeho ukončenia.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

K005833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonecká 2, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2010
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2010 S1364
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNÁMENIE o ponukovom konaní. Mgr. Jozef Maruniak - správca konkurznej podstaty úpadcu: U N I S T A V, spol.
s r.o., Jablonecká 2, 900 86 Budmerice, IČO: 31 411 096, v súlade s pokynom veriteľského výboru vyhlasuje
v zmysle ust. §92 ods. 1, písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, 5. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu. Predmetom predaja je
súbor peňažných pohľadávok zaradených vo všeobecnej podstate úpadcu. Podrobná špecifikácia ponúkaného
majetku bude záujemcom zaslaná na vyžiadanie.
Písomné cenové ponuky treba doručiť na adresu: Mgr. Jozef Maruniak, správca, Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02
Bratislava, v zalepených obálkach s označením: „KONKURZ č. k. 4K/45/2010 – VP-V -NEOTVÁRAŤ!“ v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 14 (štrnásť) dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia a končí štrnástym dňom o
14:30 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj
neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho
podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je záväzná do skončenia vyhodnotenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v deň a hodinu
určenú v tomto zverejnení na adresu správcu.
Záväzná ponuka musí obsahovať najmä:
1.
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
2.
originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra,
3.
označenie predmetu kúpy,
4.
návrh kúpnej ceny,
Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku s úradne overeným
prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok, podpísaná
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku z dôvodu neprimerane
nízkej ceny alebo bez uvedenia dôvodu. Ponukové konanie bude vyhodnotené tak, že za víťaza bude vybratý
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu za predmet predaja. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého
ponuka došla správcovi najskôr. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu na adrese
Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava alebo telefonicky na č.t. 0907 926 845.

K005834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vajdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. L. Sáru 2363/7, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2013 S1198
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadkyne Viera Vajdová, nar. 24.4.1968, trvale bytom Ul. L. Sáru č. 2363/7,
075 01 Trebišov, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
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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075 01 Trebišov, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/28/2013-139 zo dňa 24.9.2013, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 25.4.2014 o 13.00 hod. Program schôdze: 1.
Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107
ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K005835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Luhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/8/2013 S1581
Spisová značka súdneho spisu:
38K/8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava, ako správca úpadcu Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom
Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov zverejňuje v súlade s § 76 ods. 3 ZKR doplnenie súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930, číslo zabezpečenej
pohľadávky: 43, o nasledujúce súpisové zložky majetku:
1. Typ súpisovej položky majetku : pozemok, parcela CKN č.: 2359/4, druh pozemku: záhrady, výmera: 319 m2,
názov katastrálneho územia: Púchov, číslo LV: 4141, adresa: pozemok umiestnený mimo zastavaného územia
obce Púchov, okres Púchov, SR, spoluvlastnícky podiel: ½, majetok tretej osoby: Štefan Mareček, nar. 8.5.1952, tr.
bytom: Zbora 130, Dohňany, dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu: majetok zabezpečuje
záväzky úpadcu /§ 79 ods. 1 ZKR/, súpisová hodnota majetku: 8.500,00 Eur. Zabezpečovacie právo k nehnuteľnej
veci: Prvé v poradí: Pod č. V 149/08 záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Tatra banky,
a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, IČO: 00686930 na pozemky parc. KN č. 2359/4, KN č. 2359/5 a KN č.
2359/7 na základe záložnej zmluvy zo dňa 25.1.2008 – 121/08, Zabezpečená suma: 132.775,68 Eur. Druhé v
poradí: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300502/5/2358396/2013/Jakb zo dňa 31.05.2013, vykonateľné
7.6.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech : SR Daňový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 22,
Trenčín na nehnuteľnosti na LV č. 4141, parcely registra „C“: parcelné číslo 2359/4, záhrady o výmere 319 m2, Prc.
Číslo 2359/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 a parc. č. 2359/7 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 190 m2 vo výške spoluvlastníckeho podielu 1., so zákazom nakladania s nehnuteľnosťou bez
predchádzajúceho
súhlasu
správcu
dane.
Právoplatnosť
rozhodnutia
dňa
24.6.2103
pod
č.
9300502/5/3219567/2013/Kalb. Nehnuteľnosti sú vedené v Katastri nehnuteľností v Správe katastra Púchov, okres
Púchov, obec Púchov, k. ú. Púchov. Zabezpečená suma: 85.373,86 Eur
2. Typ súpisovej položky majetku : pozemok, parcela CKN č.: 2359/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
výmera: 58 m2, názov katastrálneho územia: Púchov, číslo LV: 4141, adresa: pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce Púchov, okres Púchov, SR spoluvlastnícky podiel: ½, majetok tretej osoby: Štefan
Mareček, nar. 8.5.1952, tr. bytom: Zbora 130, Dohňany, dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do
súpisu: majetok zabezpečuje záväzky úpadcu /§ 79 ods. 1 ZKR/, súpisová hodnota majetku: 1.500,00 Eur.
Zabezpečovacie právo k nehnuteľnej veci: Prvé v poradí: Pod č. V 149/08 záložné právo na zabezpečenie
pohľadávky z úveru v prospech Tatra banky, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, IČO: 00686930 na pozemky
parc. KN č. 2359/4, KN č. 2359/5 a KN č. 2359/7 na základe záložnej zmluvy zo dňa 25.1.2008 – 121/08,
Zabezpečená suma: 132.775,68 Eur. Druhé v poradí: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/2358396/2013/Jakb zo dňa 31.05.2013, vykonateľné 7.6.2013 o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam v prospech : SR Daňový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 22, Trenčín na nehnuteľnosti na LV č.
4141, parcely registra „C“: parcelné číslo 2359/4, záhrady o výmere 319 m2, Prc. Číslo 2359/5 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 58 m2 a parc. č. 2359/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2 vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1., so zákazom nakladania s nehnuteľnosťou bez predchádzajúceho súhlasu správcu
dane. Právoplatnosť rozhodnutia dňa 24.6.2103 pod č. 9300502/5/3219567/2013/Kalb. Nehnuteľnosti sú vedené v
Katastri nehnuteľností v Správe katastra Púchov, okres Púchov, obec Púchov, k. ú. Púchov. Zabezpečená suma:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Katastri nehnuteľností v Správe katastra Púchov, okres Púchov, obec Púchov, k. ú. Púchov. Zabezpečená suma:
85.373,86 Eur.
3. Typ súpisovej položky majetku : pozemok, parcela CKN č.: 2359/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
výmera: 190 m2, názov katastrálneho územia: Púchov, číslo LV: 4141, adresa: pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce Púchov, okres Púchov, SR spoluvlastnícky podiel: ½, majetok tretej osoby: Štefan
Mareček, nar. 8.5.1952, tr. bytom: Zbora 130, Dohňany, dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do
súpisu: majetok zabezpečuje záväzky úpadcu/§ 79 ods. 1 ZKR/, súpisová hodnota majetku: 5.000,00 Eur.
Zabezpečovacie právo k nehnuteľnej veci: Prvé v poradí: Pod č. V 149/08 záložné právo na zabezpečenie
pohľadávky z úveru v prospech Tatra banky, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, IČO: 00686930 na pozemky
parc. KN č. 2359/4, KN č. 2359/5 a KN č. 2359/7 na základe záložnej zmluvy zo dňa 25.1.2008 – 121/08,
Zabezpečená suma: 132.775,68 Eur. Druhé v poradí: Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.
9300502/5/2358396/2013/Jakb zo dňa 31.05.2013, vykonateľné 7.6.2013 o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam v prospech : SR Daňový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 22, Trenčín na nehnuteľnosti na LV č.
4141, parcely registra „C“: parcelné číslo 2359/4, záhrady o výmere 319 m2, Prc. Číslo 2359/5 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 58 m2 a parc. č. 2359/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2 vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1., so zákazom nakladania s nehnuteľnosťou bez predchádzajúceho súhlasu správcu
dane. Právoplatnosť rozhodnutia dňa 24.6.2103 pod č. 9300502/5/3219567/2013/Kalb. Nehnuteľnosti sú vedené v
Katastri nehnuteľností v Správe katastra Púchov, okres Púchov, obec Púchov, k. ú. Púchov. Zabezpečená suma:
85.373,86 Eur.

K005836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2012 S1372
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu ADRIANA DDS , s.r.o. v konkurze, zo dňa 20.3.2014, č. k.
29K/11/2012 . V súlade s uznesením 1/2012 ktoré bolo prijaté na zasadnutí veriteľského výboru dňa 24. 9. 2012,
bol členom veriteľského výboru zaslaný dňa 3. 3. 2014 na e-mailovú adresu návrh záväzného pokynu č.2 :
1. „Žiadosť o udelenie súhlasu na predaj majetku zariadenie lekárne (zverejnené v OV 149/2013, súpisová
hodnota 33 317 Eur) za ponúknutú cenu 300 Eur
2. súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu – súpisová zložka majetku č. 1 Pohľadávka voči spoločnosti
BONIDON s.r.o., IČO: 36 017 876, vo výške 2 344 924 Eur a súpisová zložka majetku č. 2 Pohľadávka
voči spoločnosti PILULA NM s.r.o. IČO: 36345199, vo výške 1 290,00 Eur, zapísané v súpise majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu. Zverejenné v OV 164/2012 dňa 24.8.2012
3. súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty – súpisová zložka majetku č. 1
Obchodný podiel 49 % v spoločnosti MG RATIO, Odbojárov 6, Nemšová 914 41, IČO: 36234010.
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 12579/R, súpisová hodnota 3 253 Eur,
a súpisová zložka majetku č. 2 Obchodný podiel 49 % v spoločnosti ROXID, s.r.o. Odbojárov 6, Nemšová
914 41, IČO: 36017965. Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 10420/R,
súpisová hodnota 3 253 Eur. Uvedený majetok bol zverejnený v OV 12/2013 dňa 17.1.2013
Po doručení hlasovacích lístkov v ktorých členovia veriteľského výboru hlasovali, konštatujem, že NEBOL
udelený súhlas na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a tiež NEBOL udelený súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu. Znenie záväzného pokynu a hlasovacie lístky sa nachádzajú v správcovskom
spise. Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
krajská pobočka Trenčín: vyjadrila nesúhlas s predajom a hlasovala za vylúčenie zložiek majetku zo súpisu,
MED-ART spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34113924: vyjadril nesúhlas s predajom majetku
a nesúhlas s vylúčením majetku zo súpisu a PHOENIX, Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, 831 04
Bratislava, IČO: 34142941: vyjadril nesúhlas s predajom majetku a nesúhlas s vylúčením majetku zo súpisu.
Zapísal: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová,
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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K005837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSPOL KYSUCE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 576 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3k/36/2013
Spisová značka súdneho spisu:
3k/36/2013/S1544
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu AGROSPOL KYSUCE, s.r.o, so sídlom Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 848/L v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/36/2013, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, boli doručené do kancelárie správcu nasledovné prihlášky pohľadávok veriteľov:
1. BRANDBANK, s.r.o. so sídlom: Na Radosti 399, 155 21 Praha 5, Česká republika, IČO: 24 140 872, ktorá
bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov nasledovne: prihláška nezabezpečenej
pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 37 s celkovou sumou 595,- EUR
pozostávajúcej z istiny vo výške 595,- € s právnym titulom vzniku záväzku na základe objednávky zo dňa
1.8.2013 a faktúry č BBCZ 560, BBCZ 563.
2. OBALOTAVA, s.r.o. so sídlom: Slovenká Lupča 995, 976 13 Slovenská Lupča, IČO: 00 591 823, ktorá
bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov nasledovne: - prihláška nezabezpečenej
pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 38 s celkovou sumou 975,60 EUR
pozostávajúcej z istiny vo výške 975,60 € s právnym titulom vzniku záväzku na základe písomnej
objednávky zo dňa 12.11,2013 na dodávku samopredavačov TESCO a faktúry č. 13/1552/1316.
JUDr. Miroslav Hlad, správca

K005838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRASAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Smokovec 4076, 062 24 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 653 715
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Vajdová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2013 S 1392
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok
V zmysle § 31 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 19.03.2014 pohľadávka, ktorá bola prihlásená po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Číslo pohľadávky: 15
Veriteľ: STAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 710 549; celková suma: 881,79 EUR.
Ing. Jana Vajdová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 38/A, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 684 181
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2013/S766
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r. o. so sídlom Prešov, Bardejovská 38/A,
IČO: 31 684 181, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v prípade popretia
prihlásenej pohľadávky.
Kauciu vo výške 350,- Eur možno zložiť na bankový účet č. 4008113964/7500 vedený v ČSOB a.s., s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, a uvedením poznámky - označenie úpadcu, a
to do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K005840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Csákanyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levicská cesta 237 237/19, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1955
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2012 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností
Dátum, miesto a čas konania dražby dňa
19.03.2014 o 08,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP
úpadcu: Július Csákányi, Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany, nar.:13.07.1955, na Farskej 33, Nitra, bolo
zverejnené v OV č.41/2014 zo dňa 28.02.2014. Tretieho kola dražby sa nezúčastnil ani jeden záujemca. Dražba
bola vyhlásená ako neúspešná a bude vyhlásené štvrté kolo dražby.

K005841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIS MAIOR CORPORATION, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrajová 2, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 321 265
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/43/2012-S279
Spisová značka súdneho spisu:
28K/43/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ZÁPISNICA Z ĎALŠEJ SCHÔDZE KONKURZNÝCH VERITEĽOV
Sp. zn. 28K 43/2012

Sp. zn. správcu 28K/43/2012-S297

Správca: JUDr. Karol Porubčin, v. z. Mgr. Silvia Blažeková na základe plnomocenstva zo dňa 20.03.2014
Zapisovateľ: Mgr. Silvia Blažeková
V konkurznej veci úpadcu :

VIS MAIOR CORPORATION, a.s., Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265

Začiatok schôdze 21.03.2014 o 10.00 hod.
Na začiatku schôdze boli prítomní :
1. Za úpadcu : nikto
2. Správca konkurznej podstaty : JUDr. Karol Porubčin, v.z. Mgr. Blažeková Silvia
3. Veritelia :
- vid príloha č.1 – Prezenčná listina
Program :
1. Prezentácia, otvorenie schôdze
2. Voľba nového člena veriteľského výboru
3. Záver a uznesenie
Ad. 1. PREZENTÁCIA, OTVORENIE SCHÔDZE:
Správca otvoril ďalšiu schôdzu konkurzných veriteľov v konkurznej veci úpadcu VIS MAIOR CORPORATION, a.s.,
Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265 (§ 38 ods. 1 ZoKR) za účelom voľby nového člna veriteľského výboru.
Skonštatoval, že ďalšia schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná oznámením v Obchodnom vestníku OV č.
45/2014 zverejneným dňa 6.marca 2014 s tam uvedeným programom.
Správca ďalej poučil prítomných konkurzných veriteľov, že program schôdze konkurzných veriteľov je možné meniť
alebo dopĺňať, len ak sú na schôdzi veriteľov prítomní všetci veritelia, ktorí prihlásili svoju pohľadávku a všetci aj
prejavia s takouto zmenou súhlas (§ 35 ods.5 ZoKR). Ak tomu tak nie je, schôdza konkurzných veriteľov môže
prerokovať aj iné body rokovania, avšak nemôže o nich hlasovať.
V zmysle § 35 ods. 1 schôdzi konkurzných veriteľov predsedá správca.
Správca skonštatoval, že vzhľadom k tomu, že na schôdzi sú prítomní veritelia:
- Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín – počet hlasov: 351 904
- Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava - počet hlasov: 101 146
- Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza – počet hlasov 1.426
- KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Viena Insurence Group, Bratislava 816 23 – počet hlasov 169
je schôdza v zmysle § 35 ods. 3 ZoKR uznášaniaschopná, lebo je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať.
Správca poučil prítomných veriteľov, že schôdza sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ad. 2. VOĽBA NOVÉHO ČLENA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
Členstvo vo veriteľskom výbore zanikne zánikom jeho postavenia účastníka konania (§ 37 ZoKR).
Vzhľadom k tomu, že veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a10, 813 63 Bratislava, IČO:
35 776 005 Zmluvou o postúpení daňových pohľadávok č. BA-133635/2013 z 28.08.2013 postúpil svoje
pohľadávky prihlásené do aktuálneho konkurzného konania vedené v zozname pohľadávok pod č. 239 až č.
285 na subjekt Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 a tento
prevod bol uznesením Okresného súdu Trenčín právoplatným dňa 17. 01. 2014 povolený a vzhľadom
k tomu, že Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave bol členom veriteľského výboru, je potrebné zvoliť
nového člena veriteľského výboru v zmysle § 37 ZoKR, nakoľko veriteľský výbor sa stal nefunkčným.
Podľa § 37 ods. 3 ZoKR na voľbu nových členov veriteľského výboru sa ustanovenia § 37 ods. 1 ZoKR použije
primerane.
Správca teda navrhol, aby za člena veriteľského výboru bol zvolený z prítomných veriteľ s najvyšším počtom hlasov
1.426 a to Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Za tento návrh hlasovali veritelia :
- Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín – počet hlasov: 351 904
- Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava - počet hlasov: 101 146
- Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza – počet hlasov 1.426
- KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Viena Insurence Group, Bratislava 816 23 – počet hlasov 169
Proti tomu návrhu hlasovali veritelia: nikto
Hlasovania sa zdržali: nikto
Za tento návrh hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 454.645z celkového počtu prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 454.645, teda tento návrh
bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
Správca navrhol, aby za člena veriteľského výboru bol zvolený z prítomných veriteľ s najvyšším počtom hlasov 169
a to - KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Viena Insurence Group, Bratislava 816 23
Za tento návrh hlasovali veritelia :
- KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Viena Insurence Group, Bratislava 816 23 – počet hlasov 169
Proti tomu návrhu hlasovali veritelia: nikto
Hlasovania sa zdržali:
- Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín – počet hlasov: 351 904
- Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava - počet hlasov: 101 146
- Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza – počet hlasov 1.426
Za tento návrh hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 169 z celkového počtu prítomných nezabezpečených
veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 454.645, teda tento návrh nebol schválený
- veriteľ získal 0,037% hlasov nadpolovičnou väčšinou prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
Záverom správca skonštatoval, že za nového člena veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Mesto
Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ad. 3.: ZÁVER A UZNESENIE:
Správca konštatoval, že ďalšia schôdza veriteľov úpadcu VIS MAIOR CORPORATION, a.s., Okrajová 2,
972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265 na dnešnom zasadnutí schválila uznesenie nasledovného znenia:

„Novým členom veriteľského výboru úpadcu VIS MAIOR CORPORATION, a.s., Okrajová 2, 972 01
Bojnice, IČO: 36 321 265 je Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.
Správca adresoval prítomným veriteľom otázku, či má niektorý z nich námietky v zmysle § 35 ods. 6 ZoKR proti
tomuto uzneseniu z dôvodu ich rozporu so zákonom.
Veritelia námietky nemali.
Členom veriteľského výboru bol predložený k nahliadnutiu celý správcovský spis a mali možnosť sa s ním
oboznámiť.
Správca na záver konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu schôdze konkurzných veriteľov, poďakoval
prítomným za účasť a ukončil jej rokovanie o 10:18 hod..
Po ukončení ďalšej schôdze konkurzných veriteľov správca konkurznej podstaty zvolal prvé zasadnutie
veriteľského výboru na deň 21. 03. 2014 o 10.18 hod. ktorý sa bude konať v mieste konania ďalšej schôdze
konkurzných veriteľov a pozval naň prítomných členov veriteľského výboru. Predmetom rokovania veriteľského
výboru bude predloženie doručeného návrhu právneho zástupcu JUDr. Miloša Baranca dlžníka IWWI, a.s.,
Komenského 10B, Banská Bystrica, IČO: 43 854 851, ktorým navrhuje mimosúdne riešenie sporu, ktorý je
vedený na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 64Cb/161/2013, kde v rámci speňažovania majetku
správca pristúpil k podaniu žaloby, ktorou si voči dlžníkovi IWWI, a.s. uplatnil nárok úpadcu vo výške
49.306,19 €.
JUDr. Karol Porubčin
správca
Mgr. Silvia Blažeková
v.z.

K005842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIS MAIOR CORPORATION, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrajová 2, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 321 265
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/43/2012-S279
Spisová značka súdneho spisu:
28K/43/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Sp. zn. 28K 43/2012
Správca: JUDr. Karol Porubčin

Sp. zn. správcu 28K/43/2012-S297
Zapisovateľ: Mgr. Silvia Blažeková

Splnomocnená: Mgr. Blažeková Silvia
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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VIS MAIOR CORPORATION, a.s., Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265

Začiatok schôdze 21.03.2014 o 10.16 hod.
Na začiatku schôdze boli prítomní :
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Karol Porubčin, v.z. Mgr. Blažeková Silvia
Členovia veriteľského výboru:
- Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
- Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín
- Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Program :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie so speňažovaní majetku podliehajúceho súpisu všeobecnej podstaty - pohľadávky dlžníka IWWI,
a.s. Banská Bystrica a predloženie doručeného návrhu právneho zástupcu dlžníka IWWI. a.s., Banská Bystrica
3. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu
5. Uznesenie a Záver
Ad. 1. : OTVORENIE
Správca privítal členov veriteľského výboru a otvoril schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu VIS MAIOR
CORPORATION, a.s., Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265.
Skonštatoval, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a schôdza veriteľského výboru je v zmysle §
38 ods.2 ZoKR uznášania schopná.
Poučenie správcu konkurznej podstaty:
1. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca konkurznej podstaty v zmysle § 38 ods. 1 ZKR.
V rámci úspornosti a hospodárnosti sa správca rozhodol zasadnutie zvolať hneď po skončení schôdze
konkurzných veriteľov.
2. V zmysle § 38 ods. 1 činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia
veriteľského výboru.
3. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru
má 1 hlas. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov
veriteľského výboru.
4. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského výboru, ak si veriteľský výbor
z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti.
5. O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnice, ktorá obsahuje zoznam prítomných členov,
opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom spolu
s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis zápisnice
je predseda povinný najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručiť
správcovi a súdu. Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej
zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Ad. 2 : OBOZNÁMENIE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEHO SÚPISU VŠEOBECNEJ
PODSTAY - POHĽADÁVKY DLŽNÍKA IWWI, A.S. BANSKÁ BYSTRICA A PREDLOŽENIE NÁVRHU
PRÁVNEHO ZÁSTUPCU DLŽNÍKA IWWI, A.S. BANSKÁ BYSTRICA
Zverejnením v Obchodnom vestníku pod č. OV 130/2013 dňa 09.07.2013 bol doplnený súpis všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, o peňažnú pohľadávku dlžníka IWWI a.s. Komenského 10B, Banská Bystrica,
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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o novú súpisovú zložku majetku, o peňažnú pohľadávku dlžníka IWWI a.s. Komenského 10B, Banská Bystrica,
IČO: 43 854 851, súpisová hodnota 49.306,19€. Následne bola dňa 02.07.2013 podaná na Okresný súd Banská
Bystrica žaloba o zaplatenie 49.306,19 € s príslušenstvom, doručená na súd dňa 04.07.2013.
Okresný súd Banská Bystrica nariadil pojednávanie na 29.10.2013, sp. zn. 64Cb 161/2013. Vzhľadom ku kolízii
s iným pojednávaním sme požiadali, aby bol vytýčený nový termín pojednávania. Ten bol vytýčený na 28.01.2014
o 13.30 hod na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Listom zo dňa 21.01.2014 som požiadal o odročenie tohto
vytýčeného pojednávania, ďalšie pojednávanie bolo nariadené na 25.03.2014 o 13.30 hod. na Okresnom súde
Banská Bystrica. V priebehu konania bol dňa 10.02.2014 do kancelárie správcu doručený návrh právneho zástupcu
dlžníka JUDr. Miloša Baranca, ktorým navrhuje mimosúdne riešenie sporu. Trvajú na tom, že náš nárok je
neopodstatnený, no napriek tomu, v snahe hospodárnosti konania, je odporca ochotný uhradiť určitú sumu do
konkurznej podstaty, aby sa tým cela záležitosť uzatvorila bez potreby dlhého a nákladného dokazovania,
maximálne do výšky sumy 5.000,00 € (päťtisíc eur).
Na základe uvedeného som listom zo dňa 11.02.2014 požiadal veriteľský výbor (§ 82 ods. 2 písm. a) ZoKR ako
príslušný orgán v zmysle § 84 ZoKR o udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku všeobecnej podstaty –
pohľadávka dlžníka IWWI, a.s., Komenského 10B, Banská Bystrica, IČO: 43 854 851, súpisová hodnota 49.306,19
€ s príslušenstvom, zapísanej v OV č. 130/2013 zo dňa 09.07.2013
Dňa 14.02.2014 mi e-mailovou poštou predseda veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1 oznámil, že žiadosť u uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty
úpadcu obdržal dňa 14.02.2014 a uviedol, že vzhľadom k tomu, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
28K/43/2012-434, uverejnené v OV č. 250/2013 dňa 31.12.2013 bol povolený vstup obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, do konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8a 10, Bratislava; uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 17.01.2014, sa počet členov veriteľského výboru znížil z troch na dvoch členov,
v dôsledku čoho sa stal nefunkčným. K predmetnej žiadosti sa vyjadrí až po zvolaní schôdze konkurzných veriteľov,
na ktorej bude zvolený nový funkčný veriteľský výbor.
Ad. 3 : ŽIADOSŤ O ULOŽENIE ZÁVAZNÉHO POKYNU
Poučenie správcu konkurznej podstaty:
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR príslušným orgánom pre všeobecnú podstatu je veriteľský výbor.
V zmysle § 83 ods. 1 písm. a) ZKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať,
ak ide o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu; veriteľský výbor môže určiť, kedy sa záväzný pokyn
nevyžaduje.
Správca požiadal členov veriteľského výboru o schválenie ním predloženej žiadosti o uloženie záväzného pokynu
zo dňa 11.02.2014 príslušného orgánu k speňažovaniu majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty. Text
žiadosti predložil každému z prítomných členov veriteľského výboru na zaujatie stanoviska.
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR príslušným orgánom pre všeobecnú podstatu je veriteľský výbor.
V zmysle § 83 ods. 1 písm. a) ZKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať,
ak ide o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu; veriteľský výbor môže určiť, kedy sa záväzný pokyn
nevyžaduje.
Výsledok hlasovania:
Za predložený návrh spôsobu speňažovania majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu VIS MAIOR
CORPORATION, a.s., Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 36 321 265 a za schválenie žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu príslušného orgánu hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru,
proti nehlasoval nikto,
hlasovania sa nezdržal nikto.
Uznesenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor schvaľuje, aby správca konkurznej podstaty pri činnosti speňažovania majetku
podliehajúceho súpisu všeobecnej podstaty uzatvoril mimosúdnu dohodu (zmieru, dohody
o urovnaní a pod.) s dlžníkom obchodnou spoločnosťou IWWI, a.s., a to v minimálnej hodnote
5.000,00 €.

Členovia veriteľského výboru zobrali informáciu o priebehu speňažovania majetku – pohľadávky dlžníka obchodnej
spoločnosti IWWI, a.s. Banská Bystrica a prijatých uzneseniach na vedomie a konštatujú, že doteraz nemajú
výhrady voči priebehu konkurzného konania a činnosti správcu.
Ad. 4: UZNESENIE A ZÁVER
Správca na záver konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu schôdze veriteľského výboru, bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
1. Veriteľský výbor schvaľuje, aby správca konkurznej podstaty pri činnosti speňažovania majetku
podliehajúceho súpisu všeobecnej podstaty uzatvoril mimosúdnu dohodu (zmieru, dohody o urovnaní
a pod.) s dlžníkom obchodnou spoločnosťou IWWI, a.s., a to v minimálnej hodnote 5.000,00 €
Správca konkurznej podstaty sa poďakoval veriteľom za ich prítomnosť a schôdzu ukončil o 10.35 hod.

JUDr. Karol Porubčin

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

správca

predseda veriteľského výboru

Mgr.Silvia Blažeková
v.z.

K005843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Jakab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4. 12. 1947
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/44/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
32K/44/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vylučuje zo súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa: Mgr. Marcela
Zummerová - súdna exekútorka, Kpt. Nálepku 22, Michalovce, IČO: 31 274 871, číslo pohľadávky 28, súpisové
zložky majetku z dôvodu, že zapísaný majetok nepatrí úpadcovi, lebo bol v konaní o vyporiadanie BSM Rozsudkom
Okresného súdu Nitra zo dňa 12. 8. 2013, č.k. 7C/139/2013 – 108, právoplatným dňa 9. 9. 2013, v spojení
s opravným Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 8. 11. 2013, č.k. 7C/139/2013 – 126, právoplatným dňa 12.
12. 2013, prikázaný do výlučného vlastníctva Margity Jakabovej, nar. 24. 3. 1953, Družstevná 745/97, 946 55
Pribeta.
Deň vylúčenia 24. 3. 2014.
Pozemky:

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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obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

71 SR

Pribeta

Pribeta

2403

7434/1

E

orná pôda

12901 m2

1/2 v BSM

968,00 €

č.

obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

73 SR

Pribeta

Pribeta

3011

2815

E

orná pôda

3108 m2

3/4 v BSM

350,00 €

74 SR

Pribeta

Pribeta

3011

2816

E

vinica

601 m2

3/4 v BSM

135,00 €

75 SR

Pribeta

Pribeta

3011

3556

E

vinica

457 m2

3/4 v BSM

103,00 €

štát

č. štát obec

k.ú.

LV

76 SR

Pribeta

Pribeta

77 SR

Pribeta

78 SR

Pribeta

č.

štát

parc. č.

reg. druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

3054 3357/1

E

vinica

759 m2

1/2 v BSM

57,00 €

Pribeta

3054 3357/2

E

orná pôda

770 m2

1/2 v BSM

58,00 €

Pribeta

3054 3358

E

zastavaná plocha a nádvorie

36 m2

1/2 v BSM

17,00 €

obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

79 SR

Pribeta

Pribeta

3716

2752

E

vinica

532 m2

1/8 v BSM

10,00 €

80 SR

Pribeta

Pribeta

3716

2753/1

E

orná pôda

3571 m2

1/8 v BSM

67,00 €

č.

obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

81 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5005/1

E

orná pôda

4575 m2

1/4 v BSM

172,00 €

82 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5005/2

E

orná pôda

18320 m2

1/4 v BSM

687,00 €

83 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5006/1

E

trvalý trávny porast

76 m2

1/4 v BSM

3,00 €

84 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5006/2

E

trvalý trávny porast

288 m2

1/4 v BSM

11,00 €

85 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5007

E

orná pôda

8808 m2

1/4 v BSM

330,00 €

86 SR

Pribeta

Pribeta

3810

5008

E

orná pôda

18029 m2

1/4 v BSM

676,00 €

č.

obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

Pribeta

Pribeta

4038

5531

E

orná pôda

20284 m2

1/4 v BSM

761,00 €

štát

štát

90 SR

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

štát

obec

k.ú.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

99

SR

Pribeta

Pribeta

4242

4226

E

orná pôda

2816 m2

1/8 v BSM

53,00 €

100

SR

Pribeta

Pribeta

4242

7002

E

orná pôda

2136 m2

1/8 v BSM

40,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kovalčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 35, 059 21 SVIT
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2013- S 751
Spisová značka súdneho spisu:
2K /24/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Michal Jakubek, správca konkurznej podstaty úpadcu Jána Kovalčíka, nar.23.06.1961, bytom Fraňa Kráľa
35,059 21 SVIT, v súlade s ustanovením § 34 Zákona č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov platnom znení, opakovane zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 10.04.2014
o 11.00 hod. ktorá sa uskutoční v kancelárií správcu na adrese : M.R.Štefánika 2673/212/A , Vranov nad Topľou .
Program schôdze:
1.Otvorenie schôdze
2. Voľba jedného zástupcu veriteľov, v zmysle § 107 ods.2 .Zákona č.7/2005 Z.z.
3.Rozhodovanie o potvrdení, resp. výmene správcu v zmysle § 36 Zákona č.7/2005 Z.z.
4. Rôzne
5.Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľom má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa začína
o 10.45 hod .Pri prezentácií veritelia podložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu overenou plnou mocou alebo poverením na zastupovanie
a dokladom totožnosti.
Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi
štatutárneho orgánu ,alebo zákonnému zástupcovi úpadcu.
vo Vranove n/T 24.03.2014
JUDr.Michal Jakubek ,správca konkurznej podstaty

K005845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agro poľnohospodárske družstvo Vojnatina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 072 61 Vojnatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2014

Platanová 5, 040 01 Košice
30K/20/2013 S909
30 K/20/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 10.04.2014 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na Platanovej
ulici č. 5 v Košiciach.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Správa o činnosti správcu do prvej schôdze veriteľov
3. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa musia preukázať
dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom
totožnosti a výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K005846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gieci ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1975
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/14/2013/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
40K/14/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu: Jozef
Gieci, nar. 28.5.1975, bytom J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 19.03.2014 doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Mojmír Vedej, bytom: SNP 29, Modra, pod por.č.1: s celkovou sumou vo výške 26.000,- EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDBRUCK TRANS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2013/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Nitre zo dňa 19.02.2014, č.k. 31K/41/2013-111, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
26.02.2014, č. OV 39/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu GOLDBRUCK TRANS, spol. s r.o., so
sídlom: Rastislavova 12, 949 01 Nitra , IČO: 36 729 175, Slovenská Repulika. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty,
Rázusova 2, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31K/41/2013. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného
súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej
vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných
veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

Notification to foreign creditors
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According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Nitra from 19th of
February 2014, No. 31K/41/2013-111, published in Commercial Journal on 26th of February 2014, OV No. 39/2014
the bankruptcy was declared on the estate of debtor GOLDBRUCK TRANS, spol. s r.o., so sídlom: Rastislavova 12,
949 01 Nitra , IČO: 36 729 175, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty, Rázusova 2, 949 01 Nitra, Slovak
Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No.
31K/41/2013. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline
for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District
Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with
security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled
in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his
claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total
amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right,
object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

K005848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S1254
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2K/40/2013
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Správca JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen vyhlasuje 1. kolo
dražby majetku v konkurze
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Nábytok
MIKUŠINCOVÁ, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 410
Dátum konania dražby: 31.03.2014
Čas otvorenia dražby: 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica (sídlo Úpadcu)
Predmet dražby:
Hnuteľné veci, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 180/2013 zo dňa 18.09.2013 s výnimkou
hnuteľných vecí, ktoré sú uvedené pod položkami č. 60, 65, 138, 32, 33, 58, 67 ,75, 97,103, 93, 105, 113, 139, 20,
30, 31, 35, 40, 41, 47, 57, 59, 63, 64, 66, 73, 76, 77, 79, 84, 90, 91, 92, 112, 115, 118, 132, 134, ktoré boli
vydražené v I. kole dražby
Cena predmetu dražby: minimálne v sume súpisovej hodnoty konkrétnej Hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
podstát Úpadcu, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 2013/180 dňa 18.09.2013
Najnižšie podanie: minimálne v sume súpisovej hodnoty konkrétnej Hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
podstát Úpadcu, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 2013/180 dňa 18.09.2013
Minimálne prihodenie: 5,- Eur na každú hnuteľnú vec
Výška dražobnej zábezpeky: bez zloženia dražobnej zábezpeky
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezodkladne po
udelení príklepu v hotovosti do rúk správcu. Úhrada ceny musí byť výhradne v eurách. Cenu dosiahnutú vydražením
nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby: 31.03.2014 od 10.00 hod. do 10.30 hod.
Poradie dražby hnuteľných vecí: podľa voľnej úvahy správcu
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa
odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
Poučenie podľa § 21 ods.2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a
zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby,
ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a
keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať
obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba,
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom
urobiť podanie.
Vo Zvolene, dňa 21.03.2014
JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 15, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 040 410

K005849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 21.3.2014)

Por.
Popis
č.

Hodnota
jednotl.
veci (€)

ks

Hodnota
Stav
spolu (€)

Deň
zapísania
do súpisu

Dôvod
Deň
zapísania do vylúčenia
súpisu
zo súpisu

1

motorové vozidlo Mercedes Benz CLK 320,
VIN: WDB2083651F056817, dátum prvej
evidencie 24.8.1998

2 500,00

1 2 500,00 opotrebované 21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

2

motorové vozidlo Citroen Berlingo, VIN:
VF7GJ9HXC93403581, dátum prvej evidencie 2 500,00
15.12.2006

1 2 500,00 opotrebované 21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

3

motorové vozidlo Peugeot Boxer, VIN:
VF3YBAMFC11428614, dátum prvej evidencie 8 500,00
24.7.2009

1 8 500,00 zachovalé

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

4

vysokozdvižný vozík Crown WF3000-1.0 TL s
4 000,00
nosnosťou 1000kg s príslušenstvom

1 4 000,00 zachovalý

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

5

parné hrnce Cyclone CL-1056

5,00

80 400,00

nové

21.3.2014

6

softvér ESET NOD32 Antivirus 4

30,00

2 60,00

nové

21.3.2014

7

kávovar TZS FIRST Austria FA-5460

10,00

1 10,00

nový

21.3.2014

8

elektrická rúra s platňami TZS FIRST Austria
FA-5045

30,00

1 30,00

nová

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

9

stojanový ventilátor Startek ST-9001

14,00

10 140,00

nový

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

10

veža s MP3 prehrávačom TZS FIRST Austria
FA-1144

2,50

4 10,00

nová

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

8,00

3 24,00

nový

21.3.2014

11

ručný mixér s misou TZS FIRST Austria

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
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11

ručný mixér s misou TZS FIRST Austria
FA-5254

8,00

3 24,00

nový

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

12

autoreproduktory TZS FIRST Austria FA-4224 8,00

5 40,00

nový

21.3.2014

13

MP3 prehrávače TZS FIRST Austria FA-1973 3,00

35 105,00

nové

21.3.2014

14

parné hrnce Lamarque France LM-5590UK

5,00

24 120,00

nové

21.3.2014

15

parné hrnce Sinbo ST-5703

7,00

30 210,00

nové

21.3.2014

16

žehličky Lamarque France LM-5587UK

5,00

20 100,00

nové

21.3.2014

17

žehličky Lamarque France LM-5596UK

5,00

4 20,00

nové

21.3.2014

18

malá béžová zásuvková kancelárska skrinka

15,00

4 60,00

zachovalá

21.3.2014

19

malá hnedá zásuvková kancelárska skrinka

15,00

1 15,00

zachovalá

21.3.2014

20

pracovný stôl béžový rohový s hrubšou doskou 50,00

2 100,00

zachovalý

21.3.2014

21

pracovný stôl béžový rohový s tenšou doskou 50,00

2 100,00

zachovalý

21.3.2014

22

pracovný stôl hnedý rohový

50,00

1 50,00

zachovalý

21.3.2014

23

šatník modrý 1ks

20,00

1 20,00

zachovalý

21.3.2014

24

kancelárske kreslo čierne

10,00

2 20,00

zachovalé

21.3.2014

25

kancelárske kreslo béžové

15,00

2 30,00

zachovalé

21.3.2014

26

kancelársky regál vysoký hnedý

50,00

2 100,00

zachovalý

21.3.2014

27

kancelársky regál nízky hnedý

35,00

2 70,00

zachovalý

21.3.2014

28

kancelársky regál nízky béžový

35,00

2 70,00

zachovalý

21.3.2014

29

kancelársky regál vysoký úzky béžový

40,00

3 120,00

zachovalý

21.3.2014

30

kancelársky regál vysoký široký béžový

50,00

1 50,00

zachovalý

21.3.2014

31

skladové paletové priehradové regály
Jungheinrich, pre palety s rozmerom d1200 x
š800 x v1200 mm, spolu pre 216 paletových
miest

900,00

2 1 800,00 zachovalý

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

32

elektronická balíková váha KERN DE
150K20DL do 60kg

100,00

1 100,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

33

drôtový telefón Agfeo ST15

12,00

4 48,00

zachovalý

21.3.2014

34

bezdrôtový VOIP telefón Samsung Giga

13,00

3 39,00

zachovalý

21.3.2014

35

Switch Zyxel GS-108B

10,00

1 10,00

zachovalý

21.3.2014

36

router Asus

15,00

1 15,00

zachovalý

21.3.2014

37

notebook ACER Aspire 573

20,00

1 20,00

nefunkčný

21.3.2014

38

Počítač DELL

100,00

2 200,00

funkčný

21.3.2014

39

Počítač DELL Optiplex 760

80,00

1 80,00

funkčný

21.3.2014

40

Počítač HP, CZ112302X0

30,00

1 30,00

funkčný

21.3.2014

41

Multifunkčná tlačiareň Canon i-Sensys
MF-4330d

10,00

1 10,00

funkčná

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

42

Dátové úložisko Western Digital
WD20000H2NC

50,00

1 50,00

zachovalé

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
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vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

43

Obraz Empire State Buidling New York

8,00

1 8,00

zachovalý

21.3.2014

44

Obraz Times Square New York

8,00

1 8,00

zachovalý

21.3.2014

45

Obraz vetvy stromu

8,00

1 8,00

zachovalý

21.3.2014

46

Obraz veľkomesta

8,00

1 8,00

zachovalý

21.3.2014

47

Obraz Londýn

8,00

1 8,00

zachovalý

21.3.2014

48

Rezačka kartónu elektrická HSM ProfiPack
400

650,00

1 650,00

zachovalá

21.3.2014

49

Rezačka na papier

7,00

1 7,00

zachovalá

21.3.2014

50

Počítačová klávesnica Microsoft bezdrôtová

3,00

2 6,00

zachovalá

21.3.2014

51

Počítačová klávesnica Microsoft

2,00

2 4,00

zachovalá

21.3.2014

52

Počítačová klávesnica Logitec

3,00

1 3,00

zachovalá

21.3.2014

53

Počítačová klávesnica HP

3,00

2 6,00

zachovalá

21.3.2014

54

Počítačový monitor DELL
CN-OT409D-74445-9AA-187L

35,00

1 35,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

55

Počítačový monitor DELL
CZ-OW712D-74444-91Q-418U

25,00

3 75,00

zachovalý

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

56

Počítačový monitor HP 1530

10,00

1 10,00

funkčný

21.3.2014

57

Stolová lampa strieborná s oblým svietidlom

5,00

1 5,00

zachovalá

21.3.2014

58

Stolová lampa strieborná s oválnym svietidlom 5,00

1 5,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

59

Stolová lampa strieborná s bielym svietidlom

5,00

1 5,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

60

Záložný zdroj Sweex Intelligent UPS 650 VA
PP200

20,00

1 20,00

zachovalý

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

61

Záložný zdroj UPS malý

10,00

3 30,00

zachovalý

21.3.2014

62

Stan na fotenie biely

20,00

1 20,00

zachovalý

21.3.2014

63

Reflektor na fotenie vysoký

40,00

2 80,00

zachovalý

21.3.2014

64

Reflektor na fotenie nízky

20,00

2 40,00

zachovalý

21.3.2014

65

Statív Hama Star 75

5,00

1 5,00

zachovalý

21.3.2014

66

Vozík – rudla, modrá

20,00

1 20,00

zachovalý

21.3.2014

67

Vozík paletový, oranžový

80,00

1 80,00

funkčný

21.3.2014

68

Vozík paletový, modrý

100,00

1 100,00

funkčný

21.3.2014

69

Letné pneumatiky 225/45/R17

25,00

4 100,00

zachovalé

21.3.2014

70

Zimné pneumatiky 215/70/R15

20,00

4 80,00

zachovalé

21.3.2014

71

Gril TZS FIRST Austria FA-5330

8,00

1 8,00

zachovalá

21.3.2014

72

Elektrická panvica na pizzu TZS FIRST Austria
8,00
FA-5109

1 8,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

73

Elektrická kuchynská infračervená
jednoplatnička TZS FIRST Austria FA-5096

15,00

1 15,00

zachovalá

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

74

Peniaze v hotovosti

7,40

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

7,40

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
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Pohľadávka z účtu v banke
Raiffesenlandesbank Süddeutschland v
Nemecku, číslo účtu 8115420

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,41

0,41

21.3.2014

Deň vydania: 27.03.2014

vlastníctvo
úpadcu

K005850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa ČSOB Factoring a.s. (dátum vyhotovenia: 21.3.2014)

por. čísla zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 7 až 9
Hodnota
jednotl.
veci (€)

Por.
Popis
č.

ks

Deň
Hodnota
Stav zapísania
spolu (€)
do súpisu

Dôvod
Deň
zapísania do vylúčenia
súpisu
zo súpisu

1

Pohľadávka voči Eduard Aulov, Brunnengasse 39, 1160
Wien, Rakúsko, IČO: ATU54599206, ev.č. dokladu
143,85
1201008927, splatná 20.11.2012 v sume 287,70 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

2

Pohľadávka voči Thomas Bachmann, Sonnwendgasse
13, 2630 Ternitz, Rakúsko, IČO: AT U66495606, ev.č.
44,00
dokladu 1101000139, splatná 10.11.2011 v sume 88,00
€

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

3

Pohľadávka voči Thomas Bachmann, Sonnwendgasse
13, 2630 Ternitz, Rakúsko, IČO: AT U66495606, ev.č. 110,00
dokladu 1101000144, splatná 15.11.2011 v sume 220 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

4

Pohľadávka voči Thomas Bachmann, Sonnwendgasse
13, 2630 Ternitz, Rakúsko, IČO: AT U66495606, ev.č.
1 355,25
dokladu 1101000145, splatná 16.11.2011 v sume
2710,50 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

5

Pohľadávka voči Cecilia Sintea, Marienplatz 4 A, 84160
Frontenhausen, Nemecko, IČO: DE279306924, ev.č.
998,75
dokladu 1101000204, splatná 14.12.2011 v sume
1997,50 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

6

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1201011337 splatná
3.2.2013 v sume 14,94 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

7,47
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7

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1201011338 splatná
3.2.2013 v sume 11,10 €

5,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

8

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000010 splatná
28.2.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

9

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000011 splatná
28.2.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

10

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000012 splatná
28.2.2013 v sume 10,30 €

5,15

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

11

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000013 splatná
28.2.2013 v sume 10,30 €

5,15

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

12

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000014 splatná
28.2.2013 v sume 10,30 €

5,15

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

13

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000015 splatná
28.2.2013 v sume 12,70 €

6,35

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

14

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000016 splatná
28.2.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

15

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000017 splatná
28.2.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

16

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000018 splatná
28.2.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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17

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000020 splatná
1.3.2013 v sume 13,90 €

6,95

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

18

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000021 splatná
1.3.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

19

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000023 splatná
1.3.2013 v sume 35,70 €

17,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

20

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, ev.č.
dokladu 1302000038 splatná 2.3.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

21

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000039 splatná
2.3.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

22

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000040 splatná
3.3.2013 v sume 9,10 €

4,55

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

23

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000041 splatná
7.3.2013 v sume 14,70 €

7,35

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

24

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000042 splatná
7.3.2013 v sume 10,70 €

5,35

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

25

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000043 splatná
7.3.2013 v sume 7,00 €

3,50

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

18,30

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

26

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000044 splatná
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úpadcu

27

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000047 splatná
7.3.2013 v sume 11,80 €

5,90

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

28

Pohľadávka voči Denninger & Denninger GbR,
Schapker Weg 17, 58638 Iserlohn, Nemecko, IČO:
DE266336880, ev.č. dokladu 1302000049 splatná
8.3.2013 v sume 5,70 €

2,85

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

29

Pohľadávka voči DJIANO Handelsges.m.b.H.,
Favoritenstrasse 100, 1100 Wien, Rakúsko, IČO:
ATU58000200, ev.č. dokladu 1101000198 splatná
11.12.2011 v sume 242,30 €

121,15

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

30

Pohľadávka voči DJIANO Handelsges.m.b.H.,
Favoritenstrasse 100, 1100 Wien, Rakúsko, IČO:
ATU58000200, ev.č. dokladu 1101000250 splatná
25.12.2011 v sume 692,90 €

346,45

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

31

Pohľadávka voči DUK Warenhandel Ges.m.b.H.,
Weinzoettelstr Top 4, 8045 Graz-Andritz, Rakúsko,
275,70
IČO: ATU52711604, ev.č. dokladu 1302000027 splatná
1.3.2013 v sume 551,40 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

32

Pohľadávka voči Eulenpesch Thomas, Thielenstraße
46, 47574 Goch, Nemecko, IČO: DE814776359, ev.č. 8,00
dokladu 1101000429 splatná 30.1.2012 v sume 16,10 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

33

Pohľadávka voči Evgeni Sorokin Versandhandel, In den
Fahrgärten 24-26, 67165 Waldsee Nemecko, IČO:
521,75
DE232152810, ev.č. dokladu 1201000624 splatná
3.4.2012 v sume 1043,50 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

34

Pohľadávka voči Erika Holkovičová, Švermova 1444/41,
924 01 Galanta, SR, ev.č. dokladu 1201010339 splatná 14,20
29.11.2012 v sume 20,28 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

35

Pohľadávka voči Erika Holkovičová, Švermova 1444/41,
924 01 Galanta, SR, ev.č. dokladu 1201011242 splatná 36,96
17.12.2012 v sume 52,80 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Füri František, Štúrova 20, 94603

vlastníctvo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36

Pohľadávka voči Füri František, Štúrova 20, 94603
Kolárovo, SR, IČO: 32421087, ev.č. dokladu
1101000274 splatná 28.2.2012 v sume 238,77 €

167,14

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

37

Pohľadávka voči Füri František, Štúrova 20, 94603
Kolárovo, SR, IČO: 32421087, ev.č. dokladu
1101000309 splatná 5.3.2012 v sume 374,04 €

261,83

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

38

Pohľadávka voči Gammelin Stephan, Hochwieser
Straße 2, 12623 Berlín, Nemecko, IČO: DE279013978,
2,27
ev.č. dokladu 1201011225 splatná 27.12.2012 v sume
4,53 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

39

Pohľadávka voči Graf Renate, Taborstrasse 53-55,
1020 Wien, Rakúsko, IČO: ATU57203626, ev.č.
0,00
dokladu 1101000001 splatná 13.6.2009 v sume 312,50
€

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

40

Pohľadávka voči Graf Renate, Taborstrasse 53-55,
1020 Wien, Rakúsko, IČO: ATU57203626, ev.č.
0,00
dokladu 1101000002 splatná 17.6.2009 v sume 265,00
€

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

41

Pohľadávka voči Gross Mathias, Lünenerstrasse 14,
59379 Selm, Nemecko, IČO: DE187987395, ev.č.
dokladu 1101000042 splatná 30.9.2009 v sume
9407,76 €

0,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

42

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1101000100 splatná
24.10.2011 v sume 3165,52 €

1 582,76

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

43

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1101000343 splatná
11.2.2012 v sume 659,50 €

329,75

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

44

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1101000359 splatná
17.2.2012 v sume 471,30 €

235,65

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

45

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1101000415 splatná
25.2.2012 v sume 264,50 €

132,25

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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46

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000001 splatná
28.4.2012 v sume 47,90 €

23,95

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

47

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000002 splatná
28.4.2012 v sume 16,40 €

8,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

48

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000003 splatná
28.4.2012 v sume 41,80 €

20,90

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

49

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000004 splatná
28.4.2012 v sume 56,00 €

28,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

50

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000005 splatná
28.4.2012 v sume 25,40 €

12,70

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

51

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000006 splatná
28.4.2012 v sume 26,00 €

13,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

52

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000007 splatná
28.4.2012 v sume 110,40 €

55,20

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

53

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1202000008 splatná
28.4.2012 v sume 46,30 €

23,15

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

54

Pohľadávka voči Hartlauer Handelsges. m.b.H.,
Stadtplatz 13, 4400 Steyr, Rakúsko, IČO:
ATU24200102, ev.č. dokladu 1302000086 splatná
3.4.2012 v sume 2168,20 €

1 084,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

55

Pohľadávka voči IE Internet Enterprisses GmbH,
Max-Eyth-Strasse 18, 71088 Holzgerlingen, Nemecko,
30,00
IČO: DE277598526, ev.č. dokladu 1101000110 splatná
9.10.2011 v sume 60,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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56

Pohľadávka voči InterStore Group s.r.o., Račianska
62/D, 831 02 Bratislava, SR, ev.č. dokladu 1201011077 80,64
splatná 9.1.2013 v sume 115,20 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

57

Pohľadávka voči InterStore Group s.r.o., Račianska
62/D, 831 02 Bratislava, SR, ev.č. dokladu 1201011258 76,02
splatná 17.1.2013 v sume 108,60 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

58

Pohľadávka voči IZHAKOV Yura, Hütteldorferstrasse
88, 1140 Wien, Rakúsko, IČO: ATU65104246, ev.č.
346,93
dokladu 1101000020 splatná 6.8.2010 v sume 693,86 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

59

Pohľadávka voči Kauf und Spar HandelsgesmbH,
Fachmarktzentrum 3/Top 8, 7011 Siegendorf, Rakúsko,
45,65
IČO: ATU62270027, ev.č. dokladu 1101000013 splatná
2.6.2010 v sume 91,30 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

60

Pohľadávka voči Kauf und Spar HandelsgesmbH,
Fachmarktzentrum 3/Top 8, 7011 Siegendorf, Rakúsko,
2,50
IČO: ATU62270027, ev.č. dokladu 1101000021 splatná
9.8.2010 v sume 5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

61

Pohľadávka voči Kauf und Spar HandelsgesmbH,
Fachmarktzentrum 3/Top 8, 7011 Siegendorf, Rakúsko,
2,50
IČO: ATU62270027, ev.č. dokladu 1101000025 splatná
27.8.2010 v sume 5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

62

Pohľadávka voči Kauf und Spar HandelsgesmbH,
Fachmarktzentrum 3/Top 8, 7011 Siegendorf, Rakúsko,
2,50
IČO: ATU62270027, ev.č. dokladu 1101000030 splatná
27.9.2010 v sume 5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

63

Pohľadávka voči Knodel Erwin, Wodanstraße 1, 91207
Lauf a.d.Pegnitz, Nemecko, IČO: DE215577776, ev.č. 1,77
dokladu 1201001135 splatná 3.4.2012 v sume 3,53 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

64

Pohľadávka voči Knodel Erwin, Wodanstraße 1, 91207
Lauf a.d.Pegnitz, Nemecko, IČO: DE215577776, ev.č. 4,20
dokladu 1201003985 splatná 11.5.2012 v sume 8,40 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

65

Pohľadávka voči Krist Irmgard, Geißbergstrasse 10,
86637 Wertingen, Nemecko, IČO: DE253743839, ev.č. 20,50
dokladu 1201000544 splatná 14.3.2012 v sume 41,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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66

Pohľadávka voči Krist Irmgard, Geißbergstrasse 10,
86637 Wertingen, Nemecko, IČO: DE253743839, ev.č. 6,55
dokladu 1201001204 splatná 23.3.2012 v sume 13,10 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

67

Pohľadávka voči Ivan Ležovič
TAMAT-Obchod-servis-výroba, Námestie Slobody 26,
971 01 Prievidza, SR, IČO: 10889345, ev.č. dokladu
1101000131 splatná 29.12.2011 v sume 255,65 €

178,96

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

68

Pohľadávka voči Ivan Ležovič
TAMAT-Obchod-servis-výroba, Námestie Slobody 26,
971 01 Prievidza, SR, IČO: 10889345, ev.č. dokladu
1101000438 splatná 30.3.2012 v sume 251,28 €

175,90

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

69

Pohľadávka voči Lissa Ernst, Sterngasse 3, 1010 Wien,
Rakúsko, IČO: ATU65629377, ev.č. dokladu
8,67
1201011019 splatná 19.12.2012 v sume 17,37 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

70

Pohľadávka voči Gustáv Majdiš, Aleja Slobody 3054,
Dolný Kubín, SR, ev.č. dokladu 1101000179 splatná
1.2.2012 v sume 100,28 €

2,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

71

Pohľadávka voči Gustáv Majdiš, Aleja Slobody 3054,
Dolný Kubín, SR, ev.č. dokladu 1101000353 splatná
15.3.2012 v sume 703,06 €

14,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

72

Pohľadávka voči Gustáv Majdiš, Aleja Slobody 3054,
Dolný Kubín, SR, ev.č. dokladu 1101000360 splatná
18.3.2012 v sume 401,76 €

8,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

73

Pohľadávka voči Gustáv Majdiš, Aleja Slobody 3054,
Dolný Kubín, SR, ev.č. dokladu 1101000436 splatná
30.3.2012 v sume 1651,68 €

33,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

74

Pohľadávka voči Gustáv Majdiš, Aleja Slobody 3054,
Dolný Kubín, SR, ev.č. dokladu 1101000437 splatná
30.3.2012 v sume 1301,04 €

26,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Mamistavlov Sharon, Kutschkergasse
1, 1180 Wien, Rakúsko, IČO: ATU66219415, ev.č.

vlastníctvo
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1, 1180 Wien, Rakúsko, IČO: ATU66219415, ev.č.
dokladu 1101000268 splatná 28.12.2011 v sume
100,94 €

50,47

Deň vydania: 27.03.2014

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

76

Pohľadávka voči MARKUS BEUBL, Habichtweg 20,
85368 Moosburg, Nemecko, IČO: DE262900403, ev.č.
1 294,49
dokladu 1201010806 splatná 7.12.2012 v sume
2588,97 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

77

Pohľadávka voči mbs24 GbR - Sabine Poth, Bachgasse
1, 64401 Gross-Bieberau Nemecko, ev.č. dokladu
60,84
1101000339 splatná 10.1.2012 v sume 121,68 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

78

Pohľadávka voči Michev Point GmbH,
Missindorferstrasse 2, 1140 Wien, Rakúsko, IČO:
ATU62599389, ev.č. dokladu 1201011076 splatná
9.1.2013 v sume 863,69 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

79

Pohľadávka voči Mild Thomas,Tempelgasse 21, 67574
Osthofen, Nemecko, IČO: DE814221098, ev.č. dokladu 15,49
1201010674 splatná 29.12.2012 v sume 30,98 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

80

Pohľadávka voči Molokandov KG,Troststrasse 54-56,
1100 Wien, Rakúsko, IČO: ATU53671708, ev.č.
24,27
dokladu 1302000026 splatná 15.1.2013 v sume 48,53 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

81

Pohľadávka voči Müller Andre, Am Stutenanger 1a,
85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:
DE267571478, ev.č. dokladu 1201000343 splatná
24.2.2012 v sume 32,55 €

16,28

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

82

Pohľadávka voči Müller Andre, Am Stutenanger 1a,
85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:
DE267571478, ev.č. dokladu 1201000378 splatná
2.3.2012 v sume 36,10 €

18,05

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

83

Pohľadávka voči Müller Andre, Am Stutenanger 1a,
85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:
DE267571478, ev.č. dokladu 1201000490 splatná
4.3.2012 v sume 104,85 €

52,43

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

431,85

Pohľadávka voči Müller Andre, Am Stutenanger 1a,
85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:

vlastníctvo
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85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:
DE267571478, ev.č. dokladu 1201000452 splatná
14.3.2012 v sume 232,40 €

Deň vydania: 27.03.2014

116,20

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

32,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

85

Pohľadávka voči Müller Andre, Am Stutenanger 1a,
85764 Oberschleißheim, Nemecko, IČO:
DE267571478, ev.č. dokladu 1201000552 splatná
14.3.2012 v sume 64,90 €

86

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
219,40
ev.č. dokladu 1101000009 splatná 16.5.2010 v sume
438,79 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

89

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
3 292,64
ev.č. dokladu 1101000010 splatná 14.6.2010 v sume
6585,28 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

90

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
1 866,46
ev.č. dokladu 1101000011 splatná 27.6.2010 v sume
3732,91 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

91

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
895,02
ev.č. dokladu 1101000014 splatná 18.7.2010 v sume
1790,04 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

92

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
3 567,26
ev.č. dokladu 1101000016 splatná 30.7.2010 v sume
7134,52 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

93

Pohľadávka voči NAFTI Handel GmbH, Zeppelinstr. 6,
37603 Holzminden, Nemecko, IČO: DE259421203,
2,50
ev.č. dokladu 1101000018 splatná 8.8.2010 v sume
5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

94

Pohľadávka voči Nguyen Phi Hung, Hofferplatz 7, 1160
Wien, Rakúsko, IČO: ATU64260846, ev.č. dokladu
244,57
1101000017 splatná 14.6.2010 v sume 489,13 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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Deň vydania: 27.03.2014

95

Pohľadávka voči Ockenfels Alexander,Horststr. 47,
56651 Niederzissen, Nemecko, IČO: DE274646281,
ev.č. dokladu 1101000062 splatná 8.6.2011 v sume
400,00 €

200,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

96

Pohľadávka voči Ockenfels Alexander,Horststr. 47,
56651 Niederzissen, Nemecko, IČO: DE274646281,
ev.č. dokladu 1101000071 splatná 7.7.2011 v sume
219,40 €

109,70

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

97

Pohľadávka voči Roshan Ghanbary Mohamed
Farid,Eroicagasse 7/5/6, 1190 Wien, Rakúsko, IČO:
ATU39193804, ev.č. dokladu 1201011260 splatná
17.1.2013 v sume 496,08 €

248,04

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

98

Pohľadávka voči RUTAR CENTER GESMBH,
Eisenkapplerstrasse 10, 9141 Eberndorf, Rakúsko,
124,40
IČO: ATU25902100, ev.č. dokladu 1201000476 splatná
17.3.2012 v sume 248,79 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

99

Pohľadávka voči RUTAR CENTER GESMBH,
Eisenkapplerstrasse 10, 9141 Eberndorf, Rakúsko,
29,20
IČO: ATU25902100, ev.č. dokladu 1201006068 splatná
24.7.2012 v sume 58,40 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Samonig Günther,Marktstrasse 44,
100 9584 Finkenstein Rakúsko, IČO: AT U40658007, ev.č. 101,15
dokladu 1101000072 splatná 7.7.2011 v sume 202,30 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči SANFLEX Tech. Produkte
GmbH,Erdbergstrasse 22, 1030 Wien, Rakúsko, IČO:
101
ATU15030605, ev.č. dokladu 1201011027 splatná
19.1.2013 v sume 556,80 €

278,00

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

102

Pohľadávka voči Schwandt Bernd Hans-Joachim,
Hagener Strasse 34, 58239 Schwerte, Nemecko, ev.č.
102,24
dokladu 1101000160 splatná 26.11.2011 v sume
204,48 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

103

Pohľadávka voči Seewald Marion,Karl Marxstrasse 27,
2560 Berndorf, Rakúsko, IČO: ATU62236538, ev.č.
82,27
dokladu 1101000022 splatná 31.8.2010 v sume 164,53
€

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu
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Pohľadávka voči Shopping.de GmbH,Barfußgäßchen
11, 4109 Leipzig Sachsen, Nemecko, IČO:
DE246238491, ev.č. dokladu 1302000036 splatná
14.2.2013 v sume 349,50 €

Deň vydania: 27.03.2014

174,75

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

46,35

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
106 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
69,22
1101000392 splatná 21.3.2011 v sume 98,88 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
107 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
7,22
1201000816 splatná 3.4.2012 v sume 10,32 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
108 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
11,00
1201000819 splatná 3.4.2012 v sume 15,72 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
109 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
4,84
1201000823 splatná 3.4.2012 v sume 6,91 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
110 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
9,98
1201000369 splatná 1.5.2012 v sume 14,25 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý - tkstudio.eu, Spádová
111 1154/4, 92601 Sereď, IČO: 43415628, ev.č. dokladu
7,22
1201000542 splatná 29.5.2012 v sume 10,32 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Tomáš Kyselý, Spádová 1154/4,
112 92601 Sereď, ev.č. dokladu 1201008920 splatná
20.10.2012 v sume 12,48 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

104

Pohľadávka voči Shopping.de GmbH,Barfußgäßchen
11, 4109 Leipzig Sachsen, Nemecko, IČO:
105
DE246238491, ev.č. dokladu 1302000051 splatná
27.2.2013 v sume 92,70 €

8,74

Pohľadávka voči TPT Coating, s.r.o., Mírová 87/2,
113 67904 Adamov, ČR, ev.č. dokladu 1101000203 splatná 474,00
13.12.2011 v sume 948 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka voči Ungureanu Amedeo, Eggergasse 26,
114 84160 Frontenhausen, Nemecko, ev.č. dokladu
459,78
1101000101 splatná 29.9.2011 v sume 919,56 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
278,75
ev.č. dokladu 1101000015 splatná 19.7.2010 v sume
557,49 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
116
2,50
ev.č. dokladu 1101000019 splatná 28.8.2010 v sume
5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
2,50
ev.č. dokladu 1101000023 splatná 1.10.2010 v sume
5,00 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
118
4 297,99
ev.č. dokladu 1101000026 splatná 12.9.2010 v sume
8595,98 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

119

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
2 700,12
ev.č. dokladu 1101000029 splatná 9.10.2010 v sume
5400,23 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

120

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
2 369,11
ev.č. dokladu 1101000031 splatná 19.10.2010 v sume
4738,22 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

115

117

Pohľadávka voči Weber Kevin, Kemnatherstrasse 30,
92353 Postbauer-Heng, Nemecko, IČO: DE263654557,
121
2,50
ev.č. dokladu 1101000037 splatná 11.11.2010 v sume
5€

122

Pohľadávka voči Wratschko Herbert Jun.,
Villacherstraße 136, 9800 Spittal a.d. Drau, Rakúsko,
27,12
IČO: ATU56663934, ev.č. dokladu 1201005917, splatná

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: ATU56663934, ev.č. dokladu 1201005917, splatná
3.8.2012 v sume 54,23 €

Deň vydania: 27.03.2014
úpadcu

Pohľadávka voči Yildiz Selcuk, Marktplatz 23, 85614
123 Kirchseeon, Nemecko, IČO: DE239815279, ev.č.
15,88
dokladu 1201003641 splatná 12.5.2012 v sume 31,75 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Yildiz Selcuk, Marktplatz 23, 85614
124 Kirchseeon, Nemecko, IČO: DE239815279, ev.č.
33,10
dokladu 1201003642 splatná 12.5.2012 v sume 66,20 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

Pohľadávka voči Yossef Alexander, Josefstädterstr.
72/Top 1, 1080 Wien, Rakúsko, IČO: ATU65498507,
125
ev.č. dokladu 1101000028 splatná 9.10.2010 v sume
974,70 €

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

21.3.2014

vlastníctvo
úpadcu

126

487,35

Pohľadávka voči Yossef Alexander, Josefstädterstr.
72/Top 1, 1080 Wien, Rakúsko, IČO: ATU65498507,
2,50
ev.č. dokladu 1101000024 splatná 29.11.2010 v sume
5,00 €

K005851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 21.03.2014
Veriteľ: AS24 Slovensko s.r.o., Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 6.308,59 €
V Nitre, dňa 24.03.2014
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K005852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DO-MA-JA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stierova 7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 587 516
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2013 S1155
Spisová značka súdneho spisu:
30K/33/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu DO-MA-JA, s.r.o., so sídlom Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/33/2013-86, zo dňa 11.3.2014 v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že do
správcovského spisu č. 30K/33/2013 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od
9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Holubyho 12, 040 01 Košice.
Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie
uvedenú adresu, telefonicky na č.: +42155-72 875 44.

K005853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DO-MA-JA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stierova 7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 587 516
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2013 S1155
Spisová značka súdneho spisu:
30K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

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 29th May 2000 on insolvency proceedings.
1. V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu DO-MA-JA, s.r.o., so
sídlom Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I sp. zn. 30K/33/2013 zo dňa 11.03.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the DO-MA-JA, s.r.o., registered seat / permanent address at Street Stierova 7, 040 11 Košice, identification no.:
36 587 516 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court Košice I
no. 30K/33/2013 dated 11th of March 2014 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
2. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2014 dňa 19.03.2014.
Dňom 20.03.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 19th of March 2014. Bankruptcy was declared on 20th
of March 2014.
3. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:
4. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), 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 (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy
(§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the
bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
5. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., adresa kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd
Košice I, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., office
address at Holubyho 12, 040 01 Košice, the Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court – Okresný súd Košice I, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If 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 as published in the Commercial Report (Bulletin) 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 (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. 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 aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
9. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
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10. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
11. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
12. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property 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).
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence orname 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).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
17. 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
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken intoconsideration 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards thejudge to the
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The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards thejudge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections
of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3
Civil process order).
24. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach 24.03.2014 – In Košice 24th of March 2014
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.

K005854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ščamborová - STONOŽKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tačevská 21, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 515 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2007 S817
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Surma, správca pre insolvenčné konania vedený v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR,
značka správcu S 817, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/, ods. 6 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa a dohody na spoločnom predaji majetku uzavretej s UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu nehnuteľného
majetku uvedeného v súpise oddelenej podstaty úpadcu Daniela Ščamborová – STONOŽKA, Tačevská 21, 085 01
Bardejov, IČO: 34 515 364, za týchto podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, 080 01 Prešov, správca úpadcu Daniela
Ščamborová – STONOŽKA, Tačevská 21, 085 01 Bardejov, IČO: 34 515 364.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marián Petro, Hlavná č. 79, 1. poschodie, Prešov.
Dátum a čas otvorenia dražby: 29.04.2014 o 14.00 hod.
Dražba: prvá.
Registrácia účastníkov dražby od 13.30 hod. Účastník dražby predloží pri zápise do zoznamu účastníkov dražby
čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby a v origináli doklad o zložení dražobnej zábezpeky –
výpis z bankového účtu o odpísaní sumy z jeho účtu alebo bankou potvrdený doklad o vklade v hotovosti dražobnej
zábezpeky na dražobníkom určený bankový účet. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby ak ide
o fyzickú osobu platný občiansky preukaz a ak ide o právnickú osobu v origináli alebo úradne osvedčený výpis
z príslušného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 14 dní, z ktorého bude vyplývať oprávnenie konať
v mene právnickej osoby a platný občiansky preukaz konajúcej osoby. V prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe a platný občiansky preukaz
splnomocnenca.
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Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu Daniela Ščamborová, rod. Demjanovičová, nar. 23.09.1951, Tačevská 21, 085
01 Bardejov ako súbor nehnuteľností:
·
·
·

Pozemok – parcela č. 298/25 evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ – trvalé trávnaté
porasty vo výmere 217 m2, vedená Okresným úradom Bardejov na LV č. 106, okres Bardejov, obec Nižná
Poliaka, kat. územie Nižná Polianka.
Pozemok – parcela č. 306 evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 504 m2, vedená Okresným úradom Bardejov na LV č. 106, okres Bardejov, obec
Nižná Poliaka, kat. územie Nižná Polianka.
Stavba – chata súpisné číslo 94 postavená na parcele č. 306, vedená Okresným úradom Bardejov na LV č.
106, okres Bardejov, obec Nižná Polianka , kat. územie Nižná Polianka.

Stavba chata súpisné č. 94 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Nižná Polianka, v rekreačnej oblasti,
v kat. území Nižná Polianka ako samostatne stojaci objekt. Stavba chaty je napojená na elektrickú prípojku,
vodovodnú prípojku z verejného rozvodu vody cez vodomernú šachtu, je odkanalizovaná do žumpy. Prístup k chate
je možný z verejnej poľnej komunikácie. Stavba chaty nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie
a podkrovie. Chata nie je trvalo užívaná.
Všeobecná hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom na sumu 14 900,-- Eur.

Obhliadku predmetu dražby a informácie o dražbe poskytne dražobník po dohode so záujemcom, ktorý
v prípade záujmu kontaktuje dražobníka na telefónnom čísle 0905 621 680.

Predajom majetku na dražbe v zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR zanikajú zabezpečovacie práva zriadené
k tomuto majetku.

Najnižšie podanie:
14 900,-- Eur.

Minimálne prihodenie:
500,-- Eur.

Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,-- Eur a musí byť budúcim účastníkom dražby zaplatená
bezhotovostne alebo v hotovosti na účet úpadcu vedený správcom v ČSOB, a.s. číslo účtu: 213506013/7500
s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu, alebo rodné číslo ak ide o fyzickú osobu, popis
platby: ZÁBEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná na účet úpadcu najneskôr do 28.04.2014.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku do 5 pracovných dní po oznámení
čísla bankového účtu dražobníkovi.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 5 pracovných dní od skončenia dražby na účet úpadcu
vedený správcom v ČSOB, a.s., číslo účtu: 213506013/7500 s uvedením VS: IČO vydražiteľa ak ide o právnickú
osobu, alebo rodné číslo ak ide o fyzickú osobu. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením sa
vydražiteľovi zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech konkurznej podstaty.

Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia notárskej zápisnice
o priebehu dražby a po zaplatení potvrdenie o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby, dražobník zašle jedno vyhotovenie notárskej zápisnice
o priebehu dražby a potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnému okresnému úradu. Ak
nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a potvrdenia o zaplatení celej ceny
dosiahnutej vydražením.

Priebeh dražby bude osvedčovať a notársku zápisnicu o dražbe vyhotoví notár JUDr. Marián Petro, so sídlom
Hlavná 79, Prešov.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov do dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby
v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Prešove, dňa 24.03.2014
JUDr. Ján Surma, správca

K005855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Chrvalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 413/8, 972 12 Nedožery – Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.6.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2014

Zelená 2, 811 01 Bratislava
29K/20/2012 S 1433
29K/20/2012
Iné zverejnenie

Zmena v súpise všeobecnej podstaty

Stavba:
rodinný dom, súp. č. 413, postavený na parcele č. 137, k.ú. Brezany, obec Nedožery-Brezany, SR, zapísaný na LV
č. 470
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 37.500,Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 37.500,Dôvod zmeny: uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 14C/46/2013 – 52, o schválení zmieru, ktorým súd
vyporiadal BSM úpadcu s jej manželom, pričom úpadcovi pripadla ½ majetku do výlučného vlastníctva

Pozemok:
parcela registra “C” č. 135, druh: záhrady, vo výmere 47 m2 , v k.ú. Brezany, obec Nedožery-Brezany, SR, zapísaná
na LV č. 470
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 485,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 485,Dôvod zmeny: uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 14C/46/2013 – 52, o schválení zmieru, ktorým súd
vyporiadal BSM úpadcu s jej manželom, pričom úpadcovi pripadla ½ majetku do výlučného vlastníctva

Pozemok:
parcela registra “C” č. 137, druh: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 141 m2, v k.ú. Brezany, obec
Nedožery-Brezany, SR, zapísaná na LV č. 470
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 1.410,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.410,Dôvod zmeny: uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 14C/46/2013 – 52, o schválení zmieru, ktorým súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zmeny: uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 14C/46/2013 – 52, o schválení zmieru, ktorým súd
vyporiadal BSM úpadcu s jej manželom, pričom úpadcovi pripadla ½ majetku do výlučného vlastníctva

K005856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parts & Components Slovakia s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 941 189
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2013 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Parts & Components Slovakia s.r.o. v konkurze na základe predchádzajúceho súhlasu veriteľského
výboru udeleného na základe uznesenia z hlasovania veriteľského výboru zo dňa 14.03.2014 týmto podľa s 81 ods.
1 ZKR v súlade s § 78 ods. 2 ZKR vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka č.70
s označením: Točňa, rok výroby 2012, súpisová hodnota majetku 3500,- €, nakoľko predmetný majetok nie je
majetkom úpadcu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parts & Components Slovakia s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 941 189
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2013 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
V Banskej Bystrici dňa 14.03.2014
Hlasovania sa zúčastnili:
1. M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. Banská Bystrica, v zastúpení Peter Lupták, konateľ
a predseda veriteľského výboru.
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, na základe poverenia JUDr. Emília
Tišťanová, člen veriteľského výboru.
3. FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina, na základe poverenia JUDr.
Viera Hudáková, člen veriteľského výboru.
Program:
1.
Listom zo dňa 06.02.2014 Správca požiadal členov veriteľského výboru o udelenie súhlasu s vylúčením
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty.

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

48

Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2014

Hlasovanie:

Prítomných:

3 hlasy, t.j. 100 %

za:

2 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržalo sa:

1 hlasov

Veriteľ Sociálna poisťovňa ako člen VV sa zdržiava hlasovania o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol v rámci súpisu
všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 192/2013 pod č. K017553, ako súpisová zložka č. 70
s označením: Točňa, rok výroby 2012, súpisová hodnota majetku 3500,- €.
Uznesenie:
Veriteľský výbor na základe súhlasného hlasovania nadpolovičnej väčšiny udeľuje správcovi záväzný súhlas na
vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, podľa ustanovenia §81
ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý bol v rámci súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.192/2013
pod č. K017553, ako súpisová zložka č.70 s označením: Točňa, rok výroby 2012, súpisová hodnota majetku 3500,€.
V Banskej Bystrici dňa 14.03.2014

__________________________________________
Peter LUPTÁK
predseda veriteľského výboru

K005858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Bobeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 222, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2013 S 1505
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Súpisová hodnota v €

Podiel

6.

13.03.2012

1

1/1

Zrážka z funkčného platu za február 2014

113,15

V Piešťanoch dňa 24.03.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu Mgr. Jany Bobekovej

K005859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peak Audio, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P.Tótha 30, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 146 822
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2013 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Uznesenie zástupcu veriteľov o súhlase s predajom majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu
V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Peak Audio, s.r.o. v konkurze, so sídlom V.P.Tótha 30, 905 01
Senica, IČO: 34 146 822 (ďalej len „úpadca“), správca - B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom Radlinského 50, 921
01 Piešťany (ďalej len „správca“) v súlade o záväzným pokynom zástupcu veriteľov Daňový úrad Trnava, Hlboká
8/1, 917 65 Trnava, zast.: obchodnou spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „zástupca veriteľov“) uloženým dňa 1.10.2013 zaslal dňa 17.3.2014
zástupcovi veriteľov žiadosť o odsúhlasenie víťaznej ponuky na odkúpenie hnuteľných vecí patriacich do
všeobecnej podstaty úpadcu v 4. kole verejného ponukového konania, a to ponuky od záujemcu: Ateliér 27, s.r.o.,
so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 36 665 690, IČ DPH: SK2022235930, na odkúpenie nasledovných
hnuteľných vecí : skrinka s posuvnými dvierkami, čierna, 150 x 90 x 35 cm, písací stôl rohový, hnedý, 70 x 180 x
230 cm, konferenčný stôl, hnedý, 70 x 70 x 70 cm, konferenčný stôl okrúhly, hnedý, 70 x Ø 100 cm, písací stôl,
čierny, 75 x 160 x 80 cm, regál so sklenenými policami, hnedo-šedý, 75 x 170 x 26 cm, regál s policou, čierny, 80 x
80 x 30 cm, 2 ks, regál s policami, šedý, 100 x 110 x 25 cm, sedačka rohová, bordová, 180 x 220 cm, konferenčný
stolík s policou, hnedo-šedý, 60 x 100 x 65 cm, 2 ks, regál s policou, hnedo-šedý, 75 x 115 x 60 cm, 3 ks, písací stôl
rohový, hnedo-šedý, 75 x 120 x 180 cm, 3 ks, skrinka s dvierkami, hnedo-šedá, 60 x 90 x 60 cm, skrinka s
dvierkami, hnedo-šedá, 75 x 80 x 45 cm, 2 ks, polica, šedá, 18 x 120 x 16 cm, 3 ks, stolové lampy, šedé, 4 ks,
kancelárske stoličky, zelené, 3 ks, regál s policou, šedý, 75 x 110 x 30 cm, skrinka s dvierkami, šedá, 100 x 100 x
40 cm, písací stôl, hnedo-šedý, 75 x 160 x 75 cm, kontajner so zásuvkami, šedý, 55 x 45 x 55 cm, regál s policou,
hnedo-šedý, 60 x 60 x 45 cm, konferenčný stôl, hnedo-šedý, 75 x 125 x 135 cm, konferenčný stolík so sklenenou
policou, hnedo-šedý, 40 x 80 x 80 cm, sedačka, bordová, 165 x 85 cm, 2 ks, konferenčný stolík, čierny, 45 x 55 x 55
cm, konferenčné stoličky, bordové, 10 ks, konferenčné stoličky, šedé, 8 ks, prezentačný stojan so sklenenými
policami, skrinka s dvierkami, hnedo-šedá, 115 x 100 x 40 cm, spolu za ponúknutú cenu 200,- EUR vrátane DPH.
Dňa 21.3.2014 bol správcovi doručený súhlas zástupcu veriteľov s predajom hnuteľných vecí patriacich do
všeobecnej podstaty v 4. kole verejného ponukového konania v zmysle vyššie uvedenej víťaznej ponuky.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K005860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Paulus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 340, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K91/2013 S 668
Spisová značka súdneho spisu:
2K /91/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Daniela Komorová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Ján Paulus nar. 19.05.1964 bytom Sielnica 340,
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JUDr. Daniela Komorová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Ján Paulus nar. 19.05.1964 bytom Sielnica 340,
zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č.7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov ,
ktorá sa uskutoční v sidle správcu na Kukučínovej ulici č. 20 v Banskej Bystrici dňa 7.4.2014 o 10,00 hod.
Prítomní veritelia sa musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného registra,,fyzické
osoby podnikatelia výpisom zo živnostenského registra a dokladom totožnosti a splnomocnenci plnou mocou a
dokladom totožnosti.
Program prvej schodze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3.Voľba zastupcu veriteľov
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
V Banskej Bystrici dňa 24.03.2014
JUDr. Daniela Komorová
správkyňa konkurzej podstaty

K005861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Svetlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lábska 6, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/62/2013 S277
Spisová značka súdneho spisu:
4K/62/2013
Iné zverejnenie
Druh podania:

JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca úpadcu: Soňa Svetlíková, nar.
15.07.1971, trvale bytom Lábska 6, 900 51 Zohor, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zapísanie nasledovnej pohľadávky doručenej po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

Označenie veriteľa: Bytový dom 4 b. j., so sídlom Lábska 6, Zohor, IČO: 31 806 881.
Celková prihlásená suma: 746,84 EUR.

Označenie veriteľa: Alexandra Danišová, byom Cígelská 14, Bratislava.
Celková prihlásená suma: 3.500,- EUR.

V Bratislave dňa 24.03.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Pavol Malich, správca

K005862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CQP v.o.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo nám. 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 286 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Hviezdoslavov 310, 930 41 Hviezdoslavov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2013 S1670
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: CQP v.o.s., IČO: 36 286 958, so sídlom: Hurbanovo nám.
č. 7, 811 03 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 615/B,
právne zastúpený: JUDr. Ivanou Halahijovou, advokátkou so sídlom Vazovova 9/A, 811 07 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 2K/66/2013, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00
hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava (po predchádzajúcej
dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 918 747 587, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: pirsel@advokat-pirsel.eu.
Mgr. Marek Piršel, správca

K005863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 47, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 186 115
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2013 S1651
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

30K/16/2013

Spisová značka správcovského spisu:

30K/16/2013 S1651

Úpadca:

EE Printing & Binding, s.r.o.

Sídlo:

Letná 47, 040 01 Košice – Sever

IČO:

46 186 115

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania:

24.03.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní:
1. Predseda VV: SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, ktorého zastupuje SK, a.s.
na základe Plnomocenstva vystaveného dňa 11.11.2013 a prijatého dňa 02.12.2013, písomné hlasovanie
zo dňa 17.03.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský
– člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava v zastúpení
JUDr. Silvia Lévayová – písomné hlasovanie zo dňa 18.03.2014, doručené SK, a.s. e-mailom dňa
24.03.2014 (v zmysle prílohy)
3. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, so sídlom Senný trh 1, 040 11
Košice 11 v zastúpení MUDr. Alexander Šimkovič, riaditeľ pobočky – písomné hlasovanie zo dňa
17.03.2014, doručené SK, a.s. e-mailom dňa 17.03.2014 (v zmysle prílohy)
Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu
3. Záver
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho
členovia.
K bodu 2):
Na základe ust. § 84, § 82 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ZKR správca KONRES k.s. listom zo dňa 03.03.2014
obdržaným v SK, a.s. dňa 05.03.2014, doručil do SK, a.s., ktorá v konkurznom konaní úpadcu EE Printing &
Binding, s.r.o. zastupuje predsedu VV DÚ Košice, žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku
všeobecnej KP úpadcu – hnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej KP úpadcu vyšpecifikovaného
v prílohe žiadosti.
Návrh SKP spôsobu speňažovania:
·

·
·

spôsob speňažovania v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, a to zorganizovaním dražby
správcom konkurznej podstaty v čo najkratšom čase, t.j. začiatkom apríla 2014 vzhľadom k tomu, že
jednotlivé súpisové zložky majetku sa nachádzajú v prenajatých priestoroch na Letnej 47 v Košiciach
a nakoľko sa nepoužívajú od ukončenia podnikateľskej činnosti úpadcu, chátrajú, hrozí ich poškodenie –
vznik škody na majetku, znehodnotenie majetku, spravovanie majetku si vyžaduje finančné prostriedky,
čoho dôsledkom by bola aj nižšia miera uspokojenia všetkých veriteľov úpadcu
vyvolávacia cena vo výške uvedenej v súpise všeobecnej KP pre jednotlivé súpisové zložky majetku
na súpisové zložky majetku všeobecnej KP úpadcu so stanovenou súpisovou hodnotou
nad 15 000,- € vrátane (Niťošička Smyth machinery F 145, v.r. 2008, súpisová hodnota 15 000,- €, Billhofer
– laminovací stroj, r.v. 1991, súpisová hodnota 15 000,- €, CTP zariadenie Creo (CTP Creo Trendsetter),
r.v. 2001, súpisová hodnota 37 000,- €, Myčka na platne, kod polychrome graphics, serial no. ME8714, r.v.
nezistený, súpisová hodnota 50 000,- €) budú vypracované znalecké posudky za účelom stanovenia
znaleckej hodnoty predmetných súpisových zložiek a stanovenie výšky najnižšieho podania, ktoré
bude vo výške 100 % znaleckej hodnoty

Návrh uznesenia veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s., ktorá v konkurznom konaní úpadcu zastupuje predsedu VV SR – DÚ Košice, ako predseda veriteľského výboru
v konkurznom konaní úpadcu EE Printing & Binding, s.r.o., predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu EE Printing & Binding, s.r.o., so sídlom Letná 47, 040 01 Košice – Sever, IČO: 46 186 115,
ktoré je vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.: 30K/16/2013, udeľuje správcovi konkurznej podstaty KONRES k.s., so sídlom
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651, záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 250/2013 zo dňa 31.12.2013 nasledovne:
·
spôsob speňažovania v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spôsob speňažovania v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, a to zorganizovaním dražby správcom konkurznej podstaty v čo najkratšom čase z dôvodu zamedzenia
znehodnotenia majetku
na súpisové zložky majetku všeobecnej KP úpadcu so stanovenou súpisovou hodnotou
nad 15 000,- € vrátane
(Niťošička Smyth machinery F 145, v.r. 2008, súpisová hodnota 15 000,- €, Billhofer – laminovací stroj, r.v. 1991, súpisová hodnota
15 000,- €, CTP zariadenie Creo (CTP Creo Trendsetter), r.v. 2001, súpisová hodnota 37 000,- €, Myčka na platne, kod polychrome
graphics, serial no. ME8714, r.v. nezistený, súpisová hodnota 50 000,- €) budú vypracované znalecké posudky za účelom
stanovenia znaleckej hodnoty predmetných súpisových zložiek
vyvolávacia cena vo výške 100 % súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej KP pre jednotlivé súpisové zložky
majetku s možnosťou zníženia na 80 % súpisovej hodnoty, pri súpisových zložkách majetku všeobecnej KP úpadcu so
stanovenou súpisovou hodnotou nad 15 000,- € vrátane vo výške 100 % znaleckej hodnoty s možnosťou zníženia na 80 %
znaleckej hodnoty

Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
DÚ Košice, v zastúpení SK, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. JUDr. Silvia Lévayová
VšZP, a.s., krajská pobočka Košice, v zast. MUDr. Alexander Šimkovič
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Košice I správcovi KONRES k.s., so sídlom Hviezdoslavova
6/3388, 040 01 Košice.
Predseda VV zaviazal správcu KONRES, k.s. zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 24.03.2014
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : Daňový úrad Košice v zastúpení
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Ing. Jana Šírová

K005864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Skalská - SKALIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 170, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 738 070
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/62/2012S1308
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K/62/2012
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Označenie dražobníka: JUDr. Jana Čepčeková., správca, číslo správcu: S1308, so sídlom Námestie slobody 2,
066 01 Humenné – správca úpadcu: Jozefína Skalská, nar. 02.10.1948, bytom 090 05 Vyšný Komárnik 41,
podnikajúceho pod obchodným menom Jozefína Skalská – SKALIA, 17. novembra 170, 080 01 Prešov, IČO:
10 738 070
Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Mária Forinová, Štefánikova 18, 066 01 Humenné
Dátum a čas konania dražby: 17.03.2014 o 13.30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Predmet dražby: rodinný dom zapísaný na LV č. 176, súp. č. 41 nachádzajúci sa na parcele č. 181/5 v k. ú. Vyšný
Komárnik v okrese Svidník a domom zastavaný pozemok o výmere 133 m² na parc. č. 181/5 v spoluvlastníckom
podiele 1/1
Výsledok dražby: predmet dobrovoľnej dražby bol vydražený vydražiteľom za cenu dosiahnutú dražbou vo výške
6.300,-Eur dňa 17.03.2014
Stav dražby: úspešná
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou: Notársky úrad – JUDr. Mária Forinová, Štefánikova
18, 066 01 Humenné
V Humennom dňa 17.03.2014
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CQP v.o.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo nám. 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 286 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Hviezdoslavov 310, 930 41 Hviezdoslavov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2013 S1670
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

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 according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: CQP v.o.s., IČO:
36 286 958, so sídlom: Hurbanovo nám. č. 7, 811 03 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 615/B, právne zastúpený: JUDr. Ivanou Halahijovou, advokátkou so sídlom
Vazovova 9/A, 811 07 Bratislava, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I
zo dňa 17.03.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 56/2014 zo dňa 21.03.2014, č.k. 2K/66/2013, vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty, Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, Slovenská republika.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as
the trustee of bankrupt: CQP v.o.s., ID number: 36286958, Hurbanovo nám. No. 7, 811 03 Bratislava,
registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sr, Insert no. 615 / B,
represented by the advocate: JUDr. Ivana Halahijová, advocate, with the registered seat at Vazovova 9 / A,
811 07 Bratislava, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by
the decision of the District Court Bratislava I dated on 17rd of March 2014 which was announced in the
Commercial Bulletin No. 56/2014 from 21th of March 2014, No. 2K/66/2013 and simultaneously Mgr. Marek
Piršel, bankruptcy trustee, with the seat at Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovak Republic was appointed
as the bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199
sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization (hereinafter only as „the BRA”)).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 2K/66/2013; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, SR, k číslu konania
2K/66/2013 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Marek
Piršel, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovak Republic
to the No. 2K/66/2013, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the base lodgement period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the
lodgement also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), with the seat at Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 2K/66/2013 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered lodgement. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was published in the
Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hande over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied
against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other
claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement 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 lodgement are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
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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 of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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 zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement 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). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
Bratislava, 24.03.2014
Mgr. Marek Piršel, správca

K005866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Topoľská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1972
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2013 S1626
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
Mgr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Anna Topoľská, bytom Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, nar. 26.1.1972,
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 19.3.2014 od veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO
31 320 155, a to: dve prihlášky pohľadávok v celkovej sume 6.679,41 €, ktoré boli zapísané do konečného zoznamu
pohľadávok dňa 24.3.2014.
Mgr. Tatiana Hládeková, správca

K005867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca úpadcu FIRST Electronics s. r. o., so sídlom 919 32 Opoj č. 249, IČO:
44 618 239, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25132/T, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 14.3.2014 boli po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: Timetron Warenhandels-gesselschaft m.b.H., Pazmanitengasse 12, 1020 Viedeň, Rakúsko, IČ:100222k

Dátum zápisu: 21.3.2014

Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod nasledovnými poradovými číslami
v nasledovným prihlásených celkových sumách pohľadávok:

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok

Prihlásená suma (EUR)

77

2404,96
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V Trnave, 24.3.2014

JUDr. Peter Sopko LL.M, správca

K005868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 225 354
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k. s., správca úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT, s miestom podnikania Holeška 1870/30, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 33 225 354 zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7. mája 2014 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30
hod. do 11:00 hod./ na prízemí v budove MARTIMEX, na adrese Červenej armády 1, 036 65 Martin.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k. s.

K005869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tempa, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 234 486
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2008 S314
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Tempa, spol. s r. o., pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, IČO: 36 234 486, č. k.
25K/3/2008, JUDr. Jarmila Špačková, Veterná 43, 931 01 Šamorín, na základe záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 20. 03. 2014 ponúka v VI. kole na predaj majetok úpadcu, a to peňažnú pohľadávku vo výške
866,73 € voči dlžníkovi: Viera Križanová - COLOREX, Sládkovičova 187, 905 01 Senica, IČO: 30 740 771, priznanú
Rozsudkom Okresného súdu v Trnave potvrdenú Krajským súdom v Bratislave rozhodnutím zo dňa 31. 05. 2012, v
zmysle § 92 ods. 1 písm. e/ zákona č. 7/2005 Z. z., mimo dražby za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záujemcovia predložia správcovi konkurznej podstaty svoje cenové ponuky v zalepenej a podpísanej obálke s
označením "KONKURZ, sp. zn. 25K/3/2008 - NEOTVÁRAŤ", najneskôr do 30. 04. 2014 do 12,00 hod. na adresu
JUDr. Jarmila Špačková, Veterná 43, 931 01 Šamorín (osobne alebo poštou). Ponuka musí obsahovať označenie
predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny v €, pri záujemcoch FO - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, pri PO obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní a
doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50 % z ponúkanej ceny v prospech účtu č. 4006962815/7500. Podmienky
ponukového konania sú k dispozícii u správcu konkurznej podstaty, č. t. 031/562 45 45. Správca konkurznej
podstaty vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa otvárania obálok.
JUDr. Jarmila Špačková, správca

K005870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

NEHNUTEĽNÉ VECI :
súpisová zložka majetku č. 1 : parcela KNC č. 935/1 o výmere 3489 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Parchovany, obec Parchovany, LV č. 619, v podiele 1/1
hodnota 6.978,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 2 : parcela KNC č. 937/1 o výmere 4127 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Parchovany, obec Parchovany, LV č. 619, v podiele 1/1
hodnota 8.254,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 3 : parcela KNC č. 938/1 o výmere 1160 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Parchovany, obec Parchovany, LV č. 619, v podiele 1/1
hodnota 2.320,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 4 : parcela KNC č. 873/3 o výmere 489 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Parchovany, obec Parchovany, LV č. 1751, v podiele 1/1
hodnota 978,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 5 : parcela KNC č. 875/3 o výmere 484 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Parchovany, obec Parchovany, LV č. 1751, v podiele 1/1
hodnota 968,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
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súpisová zložka majetku č. 6 : stavba s.č. 376 na parcele KNC č. 873/3, Kančín, k.ú. Parchovany, obec
Parchovany, LV č. 1751, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 1.275,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 7 : stavba s.č. 378 na parcele KNC č. 875/3, Kančín k.ú. Parchovany, obec
Parchovany, LV č. 1751, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 1.275,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 507.261,34 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č.341, č. 342 - 381
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, druhé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 8 : stavba s.č. 48 na parcele KNC č. 1527/49, bez pozemku, veterinárny filter k.ú.
Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 1.425,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 9 : stavba s.č. 49 na parcele KNC č. 1527/53, bez pozemku, garáž a dielne, k.ú.
Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
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stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 1.530,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 10 : stavba s.č. 50 na parcele KNC č. 1527/50, bez pozemku, hygienicky filter k.ú.
Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 500,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 11 : stavba s.č. 51 na parcele KNC č. 1527/51, bez pozemku, administratívna budova
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 2.125,- EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 12 : stavba bez súpisného čísla na parcele KNC č. 1527/40, bez pozemku, žumpa,
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 37,50 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 13 : stavba bez súpisného čísla na parcele KNC č. 1527/41, bez pozemku, výbeh,
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 37,50 EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 14 : stavba bez súpisného čísla na parcele KNC č. 1527/44, bez pozemku, žumpa,
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 37,50 EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 15 : stavba bez súpisného čísla na parcele KNC č. 1527/45, bez pozemku, výbeh,
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 37,50 EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
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výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 16 : stavba bez súpisného čísla na parcele KNC č. 1527/47, bez pozemku, výbeh,
k.ú. Kucany, obec Oborín, LV č. 416, v podiele 1/1
stavba zničená, zdevastovaná
hodnota : 37,50 EUR
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky : 70.262,36 EUR
zápis v zozname pohľadávok : č. 382 - 466
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
HNUTEĽNÉ VECI :
súpisová zložka majetku č. 17 : motorové vozidlo zn. AVIA 31 N SPEA, EČ: TV – 687AL, farba zelená, rok výroby
1991, v podiele 1/1
stav nezistený, na neznámom mieste
hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
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súpisová zložka majetku č. 18 : motorové vozidlo zn. AVIA 31 N SPEB, EČ: TV – 057AM, farba zelená, rok výroby
1990, v podiele 1/1
stav nezistený, na neznámom mieste
hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 19 : motorové vozidlo zn. AVIA 30 N SPEA, EČ: TV – 001AE, farba biela, rok výroby
2006, v podiele 1/1
stav nezistený, na neznámom mieste
hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 20 : motorové vozidlo zn. AVIA 31, EČ: TV – 756AC, farba modrá, rok výroby 2006,
v podiele 1/1
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stav nezistený, na neznámom mieste
hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 21 : motorové vozidlo zn. AVIA 31.1 K SI, EČ: TV – 768AF, farba modrá, rok výroby
2006, v podiele 1/1
stav nezistený, na neznámom mieste
hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014
súpisová zložka majetku č. 22 : motorové vozidlo zn. AVIA 30, EČ: TV – 992AE, farba modrá, rok výroby 2006,
v podiele 1/1
stav nezistený, na neznámom mieste
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hodnota : nezistená
zabezpečovacie právo : záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky :
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, v sume 30.542,77 EUR
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v sume 1.238,02 EUR
zápis v zozname pohľadávok
- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, č. 161-203
- Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, č. č. 341, č. 418-420
zabezpečený veriteľ a poradie :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, prvé poradie
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, prvé poradie
deň zapísania : 20.03.2014

V Košiciach, dňa 20.03.2014
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K005871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8.mája 491/2, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 808 033
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3K/33/2011 S1299
Spisová značka súdneho spisu:
3K/33/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DOBROVOLNEJ DRAŽBY

Dražobník/organizátor dražby

Mgr. Radovan Muzika, správca
značka správcu : S1299, sídlo kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné
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správca úpadcu :
Chovanec Marián , 8. mája 491/2, Svidník, PSČ 08901, SR,
Dátum narodenia : 24.03.1978

Dátum konania dražby : 28.04.2014

Čas otvorenia dražby

: 14:00hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Mária Forinová, Štefánikova 18, 066
01 Humenné

Opakovanie dražby

: opakovaná dražba

Predmet dražby
: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Svidník , v obci
Svidník, katastrálne územie Svidník, vedené na Okresnom úrade Svidník, odbor
katastrályn na LV č. 2449

·
·
·
·
·

byt č. 10, 5.p vchod č. 2, bytového domu súp.č.491 na ul. 8. mája v podiele 1/1
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape
parc.č.202/4, výmera 447 m2, zastavané plochy a nádvoria
Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
5710/261610
k.ú. Svidník, obec Svidník, okres Svidník LV. č. 2449

Opis predmetu dražby :
Byt je súčasťou bytového domu, postaveného
ako montovaný panelový železobetónový konštrukčný systém. Zakladanie je na
železobetónových pilótach, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria
železobetónové prefabrikované panely, schody sú s povrchom povlakovým na báze
PVC, na medzipodestách schodiska je keramická dlažba, plochá strecha s
vnútorným odvodnením je pokrytá mäkkou živičnou krytinou. Bytový dom má 8
nadzemných obytných podlaží a jedno nadzemné technické podlažie, kde sa
nachádzajú pivnice užívateľov bytov, ktoré tvoria príslušenstvo bytu a spoločné
zariadenia bytového domu. V bytovom dome sú dva vchody so samostatnými
schodiskami s výťahom, na každom podlaží sú tri byty. Hodnotený byt je
orientovaný na južnú a severnú stranu, pričom obývacia izba s lóggiou je
orientovaná na južnú stranu. V bytovom dome boli zateplené schodiskové fasádne
steny a osadené nové plastové okná a balkónové dvere na medzipodestách
schodiskového priestoru, prevedené sú nové plastové vchodové dvere do bytového
domu z južnej a severnej strany.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu,
strecha,chodby,obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská,pivnice, vodorovné nosné
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strecha,chodby,obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská,pivnice, vodorovné nosné
a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho
podstatu a bezpečnosť
Spoločnými zariadeniami domu sú : spoločné
miestnosti
blezkozvody,vodovodné,kanalizačné,elektrické,telefónne,teplonosné
a plynové domové prípoky, a to aj v prípade ak sú miestnosti mimo domu a slúžia
výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Opis stavu v akom
sa predmet dražby
nachádza
Byt č.10 sa nachádza na 5.nadzemnom podlaží bytového
domu súp.č.491 na ul.8. mája vo Svidníku, č.vchodu 2. Byt pôvodne pozostával z
dvoch obytných miestností a príslušenstva: kuchyňa, chodba, komora, kúpelňa, WC,
lóggia a pivnica. V roku 2004 bola prevedená čiastočná rekonštrukcia bytu so zmenou
dispozície, obývacia izba s lóggiou ostala dispozične v pôvodnom stave, časť druhej
izby s oknom je sprístupnená z kuchyne a z časti druhej izby a zrušenej komory bol
vytvorený spací kút. V roku 2004 bola prevedená v byte čiastočná rekonštrukcia so
zmenou dispozície s vytvorením spacieho kúta, osadením umývadla na mieste
pôvodných dverí z kúpelne do kuchyne a s prevedením nových stavebných úprav:
nové okná, nové priečky na oddelenie spacieho kúta, stierky, obklady, podlahy,
sadrokartónový strop v obývacej izbe, nové zariaďovacie predmety ZTI. Vnútorné
omietky v byte sú farebné štukové, v kuchyni a v predsieni je zdrsnená farebná
fasádna stierka. Pôvodné hygienické prefabrikované jadro je s plastovým obkladom
SLOVINYL SIDING, nad pracovnou plochou pôvodnej kuchynskej linky je keramický
obklad stien. Okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, presvetlenie
spacieho kúta je dvomi otvormi s pevným zasklením. Vnútorné dvere v byte sú hladké
plné a čiastočne presklené, vstupné dvere do bytu sú čalúnené koženkou. Podlahy sú
laminátové tzv.plávajúce, v kúpelni a WC je keramická dlažba. V kuchyni chýba
kuchynská linka, osadený je plynový sporák s demontovaným digestorom. V kúpeľni
sú osadené typové zariaďovacie predmety ZTI: vaňa a umývadlo s pákovými
vodovodnými batériami. V samostatnom WC je kombi záchodová misa. V byte sú
panelové radiátory ústredného teplovodného vykurovania s meračmi tepla. Bytové
hygienické jadro je typizované prefabrikované.
Ku dňu obhliadky je byt neobývaný, demontovaná je kuchynská linka a byt je
odpojený od odberu elektriny. Bytový dom je napojený na technickú infraštruktúru vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektro, telekomunikačná sieť. Vykurovanie je
realizované teplovodom z centrálnej kotolne na zemný plyn. Bytový dom je prístupný
po spevnenej asfaltovej komunikácii a chodníkoch. Nachádza sa na parcele číslo
202/4. Na základe potvrdenia o dobe užívania bytového domu, vydaného Službytom
s.r.o., Svidník zo dňa 5.1.2007 bol bytový dom daný do užívania v roku 1976.

Opis práv a záväzkov
k predmetu dražby
Záložné právo k bytom a nebytovým priestorom
podľa par.č.15,zák.č.182/93 Z.z. v prospech spoločenstva "C48" Svidník.
ZÁLOŽNÁ ZMLUVA V 341/02 NA BYT Č. 10 NA 5 N.PODL., VCHOD Č. 2, Č.S. 491 NA
PARC.Č. 202/4 VL.CHOVANEC MARIÁN A SLAVKA R. VOROBEĽOVÁ V PROSPECH
VŠEOBECNEJ ÚVEROVEJ BANKY, A.S.,MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA, IČO:
31320155
NA
SUMU
VYPLÝVAJÚCU
Z
HYPOTEKÁRNEHO
ÚVERU
Č.001/010650/02-001/000;P1-10/08,
Mgr.JURAJ
VOLOCH
SÚDNY
EXEKÚTOR
SOV.HRDINOV AB/519 SVIDNÍK EXEKUČNÝ PRÍKAZ EX 00409/07 NA VYKONANIE
EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI A ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO
PRÁVA NA NEHUTEĽNOSTÍ BYT Č.10,5 P.VCHOD 2 V BYTOVOM DOME SÚP.Č.491 NA
PARC.202/4
POZEMOK
PARC.202/4
SPOLUVL.PODIEL
5710/261610
NA
SPLOČ.ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU POVINNÝ
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SPLOČ.ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU POVINNÝ
VL.B10 CHOVANEC MARIÁN A SLÁVKA CHOVANCOVÁ Z 625/10 - Mgr. MVDr. PAVOL
KOVAĽ, SÚDNY EXEKÚTOR BARDEJOV, EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE Č.EX 726/2009 ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT
Č.10, VCHOD 2, 5. P. V BYT.DOME S.Č.491 NA PARC. Č.202/4, NA POZEMOK PARC.
Č.202/4, SPOLUVL.PODIEL 5710/261610 NA SPOLOČ.ČASTIACH A SPOLOČ.
ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU, POVINNÝ CHOVANEC MARIÁN POD B10 V
POD. 1/1;
Z 233/11, JUDr..PETER MATEJOVIE SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
EXEKUČNÝ PRÍKAZ EX 1369/2007 NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI BYT Č.10,5P.VCHOD Č.2 V
BYT.DOME S.Č.491 NA PARC.202/4, POZEMOK PARC.202/4 SPOLUVL.PODIEL
5710/261610 NA SPOLOČ.ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K
POZEMKU POVINNÝ:CHOVANEC MARIÁN (24.3.1978);Z 415/11- JUDr.RADOVAN
FERENC, SÚDNY EXEKÚTOR PREŠOV - EXEKUČNÝ PRÍKAZ Č.EX 3554/10-32 NA
ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT Č.10, 5. P., VCHOD Č.2 V
BYT.DOME S.Č.491 NA POZEMKU PARC.Č. 202/4 A SPOLUVL.PODIEL 5710/261610 NA
SPOLOČ. ČASTIACH A SPOLOČ. ZARIADENIACH DOMU A NA POZEMKU
PARC.Č.202/4, POVINNÁ CHOVANCOVÁ SLÁVKA-VERONIKA POD B10 V 1/1;Z 876/11,
EXEKUČNÝ PRÍKAZ EX 3686/10, SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. RUDOLF KRUTÝ,
BRATISLAVA, ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT Č.10, 5.P.,
VCHOD Č.2 V BYT.DOME Č.S 491 NA PARCELE KN 202/4 A PARCELA KN 202/4,
PODIEL 5710/261610 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A
POZEMKU POVINNÁ CHOVANCOVÁ SLÁVKA (8.9.1974)
Z 1187/11, JUDr.VIERA UHRÍKOVÁ SÚDNY EXEKÚTOR KOŠICE, EXEKUČNÝ PRÍKAZ
EX 2472/2009 NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO
PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSŤ BYT Č.10,5P.VCHOD Č.2 V BYT.DOME Č.S.491 NA KN
202/4 A KN 202/4 SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL 5710/261610 NA SPOLOČNÝCH
ČASTIACH
A
SPOLOČNÝCH
ZARIADENIACH
DOMU
A
K
POZEMKU
POVINNÝ:CHOVANCOVÁ
SLÁVKA(8.9.1974)
V
1/1;Z
1219/13
Mgr.JURAJ
VOLOCH,SÚDNY EXEKÚTOR SVIDNÍK EXEKUČNÝ PRÍKAZ EX 3/2013 O ZRIADENÍ
EXEKUČNÉHO
ZÁLOŽNÉHO
PRÁVA
NA
NEHNUTEĽNOSTI
BYT
Č.10,5
POSCHODIE,.VCHOD Č.2 V BYT.DOME SÚP.Č.491 POSTAVENOM NA POZEMKU
PARC C KN.202/4 A SPOLUVL.PODIEL 5710/261610 DO SPOLOČNÝCH ČASTÍ A
SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ DOMU A DO POZEMKU PARC.C KN 202/4
POVINNÝ:CHOVANCOVÁ SLÁVKA R.VOROBEĽOVÁ (8.9.1974);

Prechod práv a záväzkov
viaznúcich na predmete
dražby :
v zmysle § 151ma ods. 3) Občianského zákonníka, sa
pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.

Znalecký posudok :

Znalec

:

Ing. Tatiana Zdravecká

číslo znaleckého posudku :

7/2014

Dátum vyhotovenia

01.02.2014

:

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

73

Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Všeobecná hodnota :

26.500,-€

Najnižšie podanie

21.200,-€

:

Najnižšie prihodenie :

Deň vydania: 27.03.2014

500,-€

Účastník dražby
:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa
podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť
podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32€. V prípade, že účastníkom
dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace.

Výška dražobnej
zábezpeky

:

13 250,-€

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky :
bezhotovostným prevodom na účet/zložením v hotovosti na
účet dražobníka/bankovou zárukov/notárskou/úschovou/
Banka a č.ú. na zloženie
dražobnej zábezpeky

:

UniCredit Bank, a.s. Humenné, číslo účtu :1153002001/1111 ,
variabilný symbol : 3k/ 33/2011

Lehota na zloženie draobnej
zábezpeky

:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženiedražobnej
zábezpeky
originál dokladu preukazujúceho prevod alebo vklad
dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka(správcu) ,účasť na dražbe je
podmienená pripísaním finančných prostriedkov do otvorenia dražby.

originál listiny preukazujúcej poskytnutie
bankovej záruky
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originál alebo overená kópia notárskej
zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky
Bezhotovostným prevodom na účet účastníka
dražby/vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, nbez zbytočného
odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní
od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej

Nie

zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením

:
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 a 5. zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný
zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ
nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým
prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov

Obhliadka predmetu dražby

: Obhliadka 1. : 09.04.2014 o 14:00hod
Obhliadka 2. : 24.04.2014 o 14:00hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na mob.č.
0907 945 308
Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi

:

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa

udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie
právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Poučenie podľa
§21 zák.č. 527/2002Zb.
: V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto
zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať
súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka
(§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu – odbor katastrálny začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
odseku 2.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak
bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Humennom 24.03.2014

Mgr. Radovan Muzika, správca

K005872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POHĽADÁVKY:
súpisová zložka majetku č. 1 : faktúra 1200408023 zo dňa 12.08.2004, splatná 14.09.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 2 : faktúra 1200408024 zo dňa 31.08.2004, splatná 14.09.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 3 : faktúra 3200402004 zo dňa 27.02.2004, splatná 31.03.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 4 : faktúra 3200402001 zo dňa 27.02.2004, splatná 31.03.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 5 : faktúra 3200402003 zo dňa 27.02.2004, splatná 31.03.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 6 : faktúra 3200402005 zo dňa 27.02.2004, splatná 31.03.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 7 : faktúra 3200402006 zo dňa 27.02.2004, splatná 31.03.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
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deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 8 : faktúra 3200403001 zo dňa 31.03.2004, splatná 30.04.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 9 : faktúra 3200403002 zo dňa 31.03.2004, splatná 30.04.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 10 : faktúra 3200403003 zo dňa 31.03.2004, splatná 30.04.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 11 : faktúra 3200403004 zo dňa 30.03.2004, splatná 30.04.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 12 : faktúra 3200403005 zo dňa 30.03.2004, splatná 31.04.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 13 : faktúra 3200404001 zo dňa 30.04.2004, splatná 31.05.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
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deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 14 : faktúra 3200404002 zo dňa 30.04.2004, splatná 31.05.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 15 : faktúra 3200404003 zo dňa 30.04.2004, splatná 31.05.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 16 : faktúra 3200405001 zo dňa 30.05.2004, splatná 30.06.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 17 : faktúra 3200405002 zo dňa 30.05.2004, splatná 30.06.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 18 : faktúra 990053 zo dňa 30.10.2003, splatná 30.10.2003
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 19 : faktúra 990068 zo dňa 31.12.2003, splatná 31.12.2003
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
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deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 20 : faktúra 990069 zo dňa 31.12.2003, splatná 31.12.2003
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 21 : faktúra 3200406001 zo dňa 10.06.2004, splatná 10.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 22 : faktúra 3200406002 zo dňa 04.06.2004, splatná 04.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 23 : faktúra 3200406003 zo dňa 21.06.2004, splatná 21.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 24 : faktúra 990073 zo dňa 31.01.2004, splatná 31.01.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 25 : faktúra 3200310105 zo dňa 31.12.2003, splatná 14.01.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
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súpisová zložka majetku č. 26 : faktúra 990075 zo dňa 30.03.2003, splatná 30.03.2003
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 27 : faktúra 3200406004 zo dňa 30.06.2004, splatná 30.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 28 : faktúra 960379 zo dňa 06.10.1993, splatná 20.10.1993
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Balimpex Rimavská Sobota
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 29 : faktúra 2200412016 zo dňa 27.12.2004, splatná 30.01.2005
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Potraviny Straňanka Michalovce
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 30 : faktúra 1200508007 zo dňa 11.08.2005, splatná 25.08.2005
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo so sídlom Obchodná 2, 070 01 Michalovce, IČO: 00 169
099
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 31 : faktúra 1200508008 zo dňa 11.08.2005, splatná 20.09.2005
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo so sídlom Obchodná 2, 070 01 Michalovce, IČO: 00 169
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dlžník : COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo so sídlom Obchodná 2, 070 01 Michalovce, IČO: 00 169
099
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 32 : faktúra 1200508009 zo dňa 11.08.2005, splatná 25.08.2005
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Dark-net s.r.o., Košice so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 202 720
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 33 : faktúra 1200508011 zo dňa 22.08.2005, splatná 05.09.2005
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : "MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " so sídlom Rovníková 4, 040 12 Košice, IČO: 36 568 457
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 34 : faktúra 3200812008 zo dňa 31.12.2008, splatná 14.01.2009
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník: AGRO HOLDING a.s. Trebišov so sídlom Čsl. armády 1254/20, 07501 Trebišov, IČO: 36186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 35 : faktúra 3200406012 zo dňa 30.06.2004, splatná 07.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Judita Gulyásová - Rozličný tovar, miesto podnikania Hlavná 125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO:
10 799 478
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 36 : faktúra 3200406013 zo dňa 30.06.2004, splatná 07.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Judita Gulyásová - Rozličný tovar, miesto podnikania Hlavná 125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO:
10 799 478
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 37: faktúra 3200406014 zo dňa 30.06.2004, splatná 07.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
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dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Judita Gulyásová - Rozličný tovar, miesto podnikania Hlavná 125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO:
10 799 478
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 38 : faktúra 3200406015 zo dňa 30.06.2004, splatná 07.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Judita Gulyásová - Rozličný tovar, miesto podnikania Hlavná 125, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO:
10 799 478
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 39 : faktúra 3200406054 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : OUNZ Trebišov, Trebišov
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 40 : faktúra 3200406055 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : OUNZ Trebišov, Trebišov
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 41 : faktúra 3200406056 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : OUNZ Trebišov, Trebišov
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 42 : faktúra 3200406058 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 43 : faktúra 3200406059 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
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hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 44 : faktúra 3200406060 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 45 : faktúra 3200406061 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 46 : faktúra 3200406062 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 47 : faktúra 3200406063 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 48 : faktúra 3200406064 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 49 : faktúra 3200406057 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
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hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 50 : faktúra 3200406065 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 51 : faktúra 3200406066 zo dňa 30.06.2004, splatná 14.07.2004
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 52 : faktúra 3201103005 zo dňa 19.05.2008, splatná 05.05.2008
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Tomáš Králik – Gastroservis, miesto podnikania: Hurbanovo námestie 1635, 972 01 Bojnice, IČO: 43 175
422
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 53 : faktúra 3201103006 zo dňa 27.05.2008, splatná 31.05.2008
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Tomáš Králik – Gastroservis, miesto podnikania: Hurbanovo námestie 1635, 972 01 Bojnice, IČO: 43 175
422
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 54 : faktúra 3201103007 zo dňa 31.03.2011, splatná 14.04.2011
hodnota : 462,95 €
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Fedor Rastislav, Falkušovce 194
deň zapísania : 21.03.2014
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súpisová zložka majetku č. 55 : faktúra 3201103004 zo dňa 20.12.2010, splatná 10.01.2011
hodnota : 179,18 €
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Peter Štefanik, Košice
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 56 : faktúra 3201103008 zo dňa 23.12.2009, splatná 31.01.2010
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : VENAS a.s. so sídlom Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36 206 270
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 57 : faktúra 3201103009 zo dňa 01.10.2009, splatná 01.10.2009
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Denko, spol. s r.o., Drňa 58, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 303 747
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 58 : faktúra 3201103010 zo dňa 09.10.2009, splatná 31.03.2011
hodnota : 3.357,66 €
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Denko, spol. s r.o., Drňa 58, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 303 747
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 59 : faktúra 3201103016 zo dňa 18.12.2006, splatná 16.02.2007
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Dorus – Ing. Gajdošík, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36 042 170
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 60 : faktúra 3201103017 zo dňa 01.01.2007, splatná 20.04.2007
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Dorus – Ing. Gajdošík, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36 042 170
deň zapísania : 21.03.2014
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súpisová zložka majetku č. 61 : faktúra 3201103023 zo dňa 23.02.2010, splatná 09.03.2010
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : Tajmr Vladimír, 07662 Parchovany, Staničná 257/74, , IČO: 40258033
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 62 : faktúra 3200801005 zo dňa 31.01.2008, splatná 14.02.2008
hodnota : 0,- €, premlčaná
dôvod zápisu : neuhradená faktúra za dodaný tovar
dlžník : AGRO HOLDING, s.r.o., Čsl.armády 1254/20, Trebišov, IČO: 31 735 509
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 63 : pohľadávka z obchodného styku
hodnota : 194.944,66 €
dôvod zápisu : uplatnená pohľadávka v konkurze
dlžník : AGRO HOLDING,a.s., Čsl.armády 1254/20, Trebišov, IČO: 36 186 830
deň zapísania : 21.03.2014
súpisová zložka majetku č. 64 : pohľadávka z obchodného styku
hodnota : 3.273,05 €
dôvod zápisu : vymáhaná pohľadávka v exekúcii, č.ex : EX 6969/1998
dlžník : Margita Šnajderová, Ternovská 2245, Trebišov
deň zapísania : 21.03.2014 s prísl.
súpisová zložka majetku č. 65 : pohľadávka z obchodného styku
hodnota : 5.036,84 € s prísl.
dôvod zápisu : vymáhaná pohľadávka v exekúcii, č.ex: EX 67/1996
dlžník : Monika Macošková, M.R.Štefánika, Trebišov
deň zapísania : 21.03.2014
V Košiciach, dňa 21.03.2014
JUDr. Juraj BIROŠ, správca
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K005873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Sénáši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1980
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/64/2013 S1629
Spisová značka súdneho spisu:
31K/64/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing. Petra
Sénášiho, nar. 18.08.1980, bytom Cintorínska 15, 935 41 Tekovské Lužany, podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR
zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
31K/64/2013, ktorá sa uskutoční dňa 06.05.2014 o 09:00 hod. v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavovo
námestie 25, Bratislava. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 08:30 hod. do 08:55 hod. Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo,
prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.
V Nitre dňa 24.03.2014
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K005874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Sénáši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1980
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/64/2013 S1629
Spisová značka súdneho spisu:
31K/64/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing. Petra
Sénášiho, nar. 18.08.1980, bytom Cintorínska 15, 935 41 Tekovské Lužany, oznamuje účastníkom konania číslo
účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR. Účet je vedený v Československej obchodnej banke, číslo účtu: 4017593242 / 7500.
V Nitre dňa 24.03.2014
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K005875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU úpadcu Medina Tours s.r.o., Pluhová 1, Bratislava, Slovenská republika
sp. zn. 6K/67/2013

Súpis všeobecnej podstaty - Hnuteľné veci
Por.č. Popis

Súpisová hodnota
(za 1 kus)

Počet zapísané poznámka

1.

Motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA , EČV: BA 380 MJ VIN/číslo motora :
TMBCA21Z752072795/BGU r.v. 2005

3 000,00 €

1ks

7.3.2013

bez
poznámky

2.

Motorové vozidlo CITROEN BERLINGO, EČV: BA970KD
VIN/číslo motora : VF7GJNFUB93139889, r.v.: 2004, nepojazdné

2 000,00 €

1ks

7.3.2013

bez
poznámky

3.

Počítač stolový bez príslušenstva

80,00 €

11ks 7.3.2013

4.

Skrine otvorené Skrine otvorené

7,00 €

12ks 7.3.2013

5.

Stolík

30,00 €

1ks

6.

Žalúzie vnútorné – vertikálne

10,00 €

7.

Klimatizácia

170,00 €

3ks

7.3.2013

8.

Monitory – samostatné

30,00 €

3ks

7.3.2013

9.

Trezor

130,00 €

1ks

7.3.2013

10.

Kuchynská linka

200,00 €

1ks

7.3.2013

11.

rýchlovarná kanvica

10,00 €

1ks

7.3.2013

12.

mikrovlnná rúra

30,00 €

2ks

7.3.2013

13.

Skriňa na zabudovanie chladničky

40,00 €

1ks

7.3.2013

14.

Tlačiareň

25,00 €

1ks

7.3.2013

15.

Fax + kopírka

60,00 €

1ks

7.3.2013

16.

Stolík pod kopírkou

30,00 €

1ks

7.3.2013

17.

Telefón – aparát

15,00 €

8ks

7.3.2013

18.

zostava k PC – monitor, klávesnica, myš

20,00 €

6ks

7.3.2013

19.

Žalúzie vonkajšie

30,00 €

8ks

7.3.2013

20.

Paravan - sklo

20,00 €

3ks

7.3.2013

7.3.2013
7.3.2013
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20.

Paravan - sklo

20,00 €

3ks

7.3.2013

21.

Paravan – sklo, krátky

10,00 €

2ks

7.3.2013

22.

Rádiomagnetofón

10,00 €

1ks

7.3.2013

23.

Viktoria – sed. súprava 3+1+1

300,00 €

1ks

7.3.2013

24.

Stolík konferenčný

40,00 €

1ks

7.3.2013

25.

Kontajner šufl.

10,00 €

5ks

7.3.2013

26.

Koberec – modrý

7,00 €

1ks

7.3.2013

27.

Koberec

7,00 €

5ks

7.3.2013

28.

Krycia doska

10,00 €

10ks 7.3.2013

29.

Kreslo - modré

30,00 €

2ks

30.

Stôl pracovný

20,00 €

10ks 7.3.2013

31.

Stôl doplnkový

10,00 €

6ks

7.3.2013

32.

Stolička otočná

15,00 €

8ks

7.3.2013

33.

Stoličky

10,00 €

2ks

7.3.2013

34.

Skrinka policová (veľká)

15,00 €

3ks

7.3.2013

35.

Skrinka kombinovaná

20,00 €

5ks

7.3.2013

36.

Skrinka poličková úzka

15,00 €

10ks 7.3.2013

37.

Skrinka policová úzka rohová

15,00 €

3ks

7.3.2013

38.

Skriňa kombinovaná vysoká

20,00 €

6ks

7.3.2013

39.

Skrinka nízka zatvorená

15,00 €

3ks

(skrinka rohová)

7.3.2013

bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky

bez
poznámky
bez
7.3.2013
poznámky

Súpis všeobecnej podstaty - Peňažné prostriedky
Por.č. Typ súpisovej zložky majetku
1.

Dlžník

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
predbežného správcu
81244 Bratislava I

Súpisová
hodnota

zapísané

979,42 €

20.3.2014

Súpis všeobecnej podstaty - Pohľadávky
Por.č. Dlžník

Právny dôvod vzniku

Celková
suma

Súpisová
hodnota

zapísané poznámka

1.

Happy Travel.sk, s. r. o.

Faktúra č. 1310213192- letenky BTS- HRG- GTS
945,00 €
11.8.2013 - 18. 8. 2013

945,00 €

7.3.2014

bez
poznámky

2.

AZUR REIZEN Slovakia, a. s.

Faktúra č. 1310213100- letenky BTS- HRG- BTS
1 772,28 € 1 772,28 €
11.8.2013 - 18.8.2013

7.3.2014

bez
poznámky

3.

SunSet Team, s. r. o.

Faktúra č. 1210216686- neuhradený pobyt
Španielsko 2012

7.3.2014

bez
poznámky

4.

CK Europatravel, s. r. o.

Faktúra č. 1210216688- neuhradený pobyt Egypt
2 308,00 € 2 308,00 €
2012

7.3.2014

bez
poznámky

5.

CK TRAVEL EXOTIKA, JUDr.
Lenka Dubničková

Faktúra č. 1210216687- neuhradený pobyt
Turecko 2012

7.3.2014

bez
poznámky

6.

Medina Tours, s. r. o.

Súhlas dlžníka so splnením záväzkov

730,00 €

730,00 €

1 226,00 € 1 226,00 €
186 112,04

186 112,04 € 7.3.2014
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186 112,04
bez
186 112,04 € 7.3.2014
€
poznámky
bez
7 500,00 € 7 500,00 €
7.3.2014
poznámky
bez
30 000,00 € 30 000,00 € 7.3.2014
poznámky
bez
60 000,00 € 60 000,00 € 7.3.2014
poznámky

6.

Medina Tours, s. r. o.

Súhlas dlžníka so splnením záväzkov

7.

Ben Hamrouni All Ben Amor

Pôžička

8.

Ben Hamrouni All Ben Amor

Pôžička

9.

Ben Hamrouni All Ben Amor

Pôžička

10.

BEST- REISEN kft.

Faktúra č. 1210230003- letenky BTS- HRG- BTS 540,00 €

540,00 €

7.3.2014

bez
poznámky

11.

BEST- REISEN kft.

Faktúra č. 1210230004- letenky BTS- HRG- BTS 540,00 €

540,00 €

7.3.2014

bez
poznámky

12.

BEST- REISEN kft.

Faktúra č. 1210230005- letenky BTS- HRG- BTS 1 620,00 € 1 620,00 €

7.3.2014

bez
poznámky

13.

BEST- REISEN kft.

Sea Sight hotel Turecko zápočet

19 342,80 € 19 342,80 €

7.3.2014

14.

BEST- REISEN kft.

NT incoming Španielsko zápočet

4 471,99 € 4 471,99 €

bez
poznámky
bez
7.3.2014
poznámky

Súpis všeobecnej podstaty - Pohľadávky z účtu v banke
Por.č.

Popis

Banka

Číslo účtu

Súpisová hodnota

zapísané

poznámka

1

Pohľadávka z účtu v banke

ČSOB, a.s.

4001272137/7500

518,31 €

20.3.2014

bez poznámky

K005876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU úpadcu Medina Tours s.r.o., Pluhová 1, Bratislava, Slovenská republika
sp. zn. 6K/67/2013
Súpis oddelenej podstaty veriteľa Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu,
zabezpečená pohľadávka pod č. 88 v Zozname Pohľadávok
Nehnuteľnosť
Číslo
súpis.
položky
majektu

Typ súpis. položky
majetku

1

Nebytový priestor č.
12-1 – NP prízemie,
vchod Pluhová 1,
Bratislava, súpisné
číslo 911

Výmera
Obec
(m2)

BA-m.č.
NOVÉ
MESTO,
SR

Ulica a
orient.
číslo

Názov
katastr.
územia

Súpisová
Číslo Parcelné
hodnota
LV
číslo
majetku

Spoluvlast.
podiel

poznámka zapísané

Pluhová 1

Nové
Mesto

4731 12293/1

1/1

bez
7.3.2013
poznámky
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2

Zastavané plochy a
nádvoria

3

Zastavané plochy a
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie

257

BA-m.č.
NOVÉ
MESTO,
SR

Pluhová 1

Nové
Mesto

4731 12293/1

142

BA-m.č.
NOVÉ
MESTO,
SR

Pluhová 1

Nové
Mesto

4731 12293/2

Deň vydania: 27.03.2014

332 000,00
bez
20724/81386
7.3.2013
€
poznámky

20724/81386

bez
7.3.2013
poznámky

K005877
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Peter Kubik, sídlo kancelárie Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda, správca úpadcu HESKO, s.r.o.,
Ľudová 38/1473, 917 00 Trnava, IČO 36 263 699 (ďalej len „úpadca“), sp.zn. 23K 8/2013 S 1223, v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu ako príslušného orgánu ohľadne speňaženia majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu ponúka na predaj nasledovný hnuteľný majetok podliehajúci konkurzu úpadcu za najvyššiu
ponúknutú cenu a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk na odkúpenie tohto majetku:
vinotéka Karolík WCL 1

použitá, od roku 2010

vinotéka Karolík WCL 1

použitá, od roku 2010

chladnička LIEBGKV

použitá, od roku 2010

monitor LCD Hanasis Color TS/UBB

použitá, od roku 2010

tlačiareň POS BIXOLON SRP 350

použitá, od roku 2010

PC zostava

použitá, od roku 2010

TLA leaserové multifunkčné zariadenie Canon MF4370

použitá, od roku 2010

TP X200 tablet SL 9400

použitá, od roku 2010

Laser Start Projector Green

použitá, od roku 2010

Laser Start Projector Green/Red

použitá, od roku 2010

tlačiareň EPSON TM-0220P

použitá, od roku 2010

sklenená vitrína BORA 3 1009-003

použitá, od roku 2010

chladnička LIEBGKV

použitá, od roku 2010

tlačiareň XEROX 3100S

použitá, od roku 2011
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HS kontaktný gril GPG 1001

použitá, od roku 2011

HP LaserJet Pro M1132

použitá, od roku 2011

MK Soft Modul FM a Registračné Pokladnice

použitá, od roku 2010

MK Soft sklad

použitá, od roku 2010

MK Soft kalkulácie

použitá, od roku 2010

Program spoločné stravovanie

použitá, od roku 2011

Škoda Pickup EHH/673/, biela, VIN TMBEHH673Y5285372, N1 *

v premávke od roku 2004

Fiat Scudo 1.9TD, biela, VIN ZFA22000012117265, N1 *

v premávke od roku 2006

Peugeot 207 SW 1,4, šedá metalíza, VIN VF3WE8FP0AW110040, M1

v premávke od roku 2010

Podrobné podmienky ponukového konania je možné získať po uhradení nenávratného poplatku vo výške 30,- Eur
v hotovosti za každý jednotlivý výtlačok u správcu po predchádzajúcej dohode so správcom na telefónnom čísle
0903/539 351. Záujemcovia doručia svoje ponuky na adresu JUDr. Peter Kubik, správca, Korzo B. Bartóka 345/12,
Dunajská Streda, najneskôr do 11.04.2014 do 10.00 hod. Správca vyhodnotí ponukové konanie a výsledok
záujemcom oznámi najneskôr do 30.04.2013.
V Dunajskej Strede dňa 24.03.2014
JUDr. Peter Kubik, správca

K005878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jarmila Jurínyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 229/18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2013 S1299
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov úpadcu

Spisová značka súdneho spisu
Spisová značka správcovského spisu
Meno a priezvisko úpadcu
IČO

: 2K/48/2013
: 2K/48/2013S1299
: Mgr. Jarmila Jurínyiová
: nar. 26.05.1962

1.Schôdza veriteľov bola zvolaná na deň 07.03.2014 o 09: 00 hod. v kancelárií správcu : Štúrova 30, 066 01
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1.Schôdza veriteľov bola zvolaná na deň 07.03.2014 o 09: 00 hod. v kancelárií správcu : Štúrova 30, 066 01
Humenné.

Program schôdze veriteľov : 1.Prezentácia, zistenie uznášania schopnosti schôdze veriteľov
2.Voľba zástupcu veriteľov
3.Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36 zákona č. 7/2005 Z. z.
4. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania
6. Záver

Veritelia prihlásených pohľadávok :
1. Sberbank Slovensko a.s.,
Vysoká 9, Bratislava
počet hlasov

: 1186 (2,28%)

1. VÚB a.s.,
Mlynské Nivy 1, Bratislava
počet hlasov

: 1172( 2,25%)

1. HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.
Teplická, Piešťany
počet hlasov

: 5719(11%)

1. Poštová banka, a.s..
Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava
počet hlasov

: 10286(19,76% )

1. PROFI CREDIT Slovakia a.s.
Pribinova, Bratislava
počet hlasov

: 11714 ( 22,51%)

1. Prima banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11, Žilina
počet hlasov

: 3786 ( 7,28%)

1. Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Bajkalská 30, Bratislava
počet hlasov

: 18174(34,9%)
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Predseda schôdze veriteľov konštatuje ,že schôdze sa nezúčastnil žiadny z veriteľov prihlásených pohľadávok.
Schôdza veriteľov podľa § 35 odsek 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií nie je uznášania schopná
a to z dôvodu, že nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Podľa § 39 odsek 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášania
schopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov až do riadneho
zvolenia veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov vykonáva súd.

V Humennom 07.03.2014

Predseda schôdze veriteľov :

Mgr. Radovan Muzika, správca

K005879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REX - PRO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeséniova 20, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 386 715
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2007 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU
(schválené znenie)

Úpadca:

REX – PRO, s.r.o. v konkurze, Jeséniova 20, 831 01 Bratislava, IČO: 36 386 715

Správca:

Mgr. Ľubomír Bugáň, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

Sp. zn. súdu:

4K/38/2007, Okresný súd Bratislava I

Zn. správcu:

4K/38/2007 S1238

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.1.2008 so sp. zn.
4K/38/2007, ktorým súd súčasne ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Korca, so sídlom
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4K/38/2007, ktorým súd súčasne ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Korca, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2008.
Uznesením zo dňa 22.04.2008 súd odvolal JUDr. Olivera Korca z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu
ustanovil Mgr. Ľubomíra Bugáňa, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.04.2008.

II. Konkurzná podstata
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 41B/2008, 139B/2008,
199B/2008, 130B/2010 a 191/2013.
Na základe žiadostí správcu veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 23.04.2009 a hlasovaním per rollam v máji
2009 rozhodol o vylúčení súpisových zložiek č. 1, 5, 6, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 34, 47, 50 až 53, 59 až 62, 65 a 70
z konkurznej podstaty úpadcu. Dôvodom vylúčenia uvedených súpisových zložiek bola skutočnosť, že sa jednalo
o už zaniknuté pohľadávky, ktoré buď boli uhradené úpadcovi tesne pred vyhlásením konkurzu alebo zanikli v
dôsledku výmazu dlžníkov z obchodného registra bez právneho nástupcu.
V Obchodnom vestníku č. 52/2013 bolo ďalej zverejnené vylúčenie súpisových zložiek č. 98 a 99. Dôvody vylúčenia
uvedených súpisových zložiek sú bližšie vysvetlené v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 38/2013.
Do konečného rozvrhu výťažku je zaradený výťažok z predaja majetku (súp. č. 109 až 111) vyradeného z oddelenej
podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. na základe jeho pokynu. Vylúčenie majetku z konkurznej podstaty
bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 45B/2011. Vylúčením dotknutých súpisových zložiek majetku došlo
k zániku oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., v dôsledku čoho boli pohľadávky proti príslušnej
oddelenej podstate priradené ku majetku patriacemu do všeobecnej podstaty.

III. Určenie spôsobu speňaženia
O speňažení zostávajúceho majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu - peňažných pohľadávkach, rozhodol
veriteľský výbor tak, že správcovi určil, aby pohľadávky speňažil predajom spoločne ako jeden majetkový súbor vo
verejnom ponukovom konaní záujemcovi, ktorý v lehote určenej správcom ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Majetok vylúčený z konkurznej podstaty bol speňažený v súlade s ustanoveniami § 81 zákona č. 7/2005 Z. z.

IV. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, t. j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne
pred pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú podrobne špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
·
·
·
·
·

súdny poplatok za konkurzné konanie
odmena a výdavky konkurzného správcu
poštovné
daňové pohľadávky
bankové poplatky, poplatky za kolkové známky a notárske poplatky vynaložené pri správe a speňažovaní
majetku úpadcu.

V. Rozvrhy výťažku
V doterajšom priebehu konkurzného konania bol uskutočnený čiastkový výťažok zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty a konečný výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
veriteľov BELGOMET, s.r.o. a CHIRANA - PREMA TRADE, s.r.o. Uvedené rozvrhy sú prílohou tohto konečného
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veriteľov BELGOMET, s.r.o. a CHIRANA - PREMA TRADE, s.r.o. Uvedené rozvrhy sú prílohou tohto konečného
rozvrhu výťažku.
V rámci prvého rozvrhu z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty bola v zmysle § 94
zákona č. 7/2005 Z. z. pre účely uspokojenia pohľadávok zabezpečených veriteľov vyčlenená suma vo výške
55 091,87 € pre prípad, že z majetku zaradeného do oddelených podstát nebudú uspokojené pohľadávky
zabezpečených veriteľov v plnej výške (ďalej len „rezerva pre zabezpečených veriteľov“). Z rezervy pre
zabezpečených veriteľov bude použitá na výplatu zabezpečených veriteľov čiastka vo výške 45 539,26 € podľa
nasledovného rozvrhu:
Veriteľ

IČO

Na výplatu

BELGOMET, s.r.o.

31 403 948

39 166,54 €

CHIRANA - PREMA TRADE, s.r.o.

34 107 428

4 473,27 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

35 776 005

1 536,44 €

Hl. mesto SR Bratislava

00 603 481

413,01 €

Zostávajúca časť z rezervy pre zabezpečených veriteľov vo výške 9 552,60 € je v rámci tohto rozvrhu výťažku
určená na uspokojenie pohľadávok všetkých veriteľov.

B. VÝŤAŽOK

Po schválení prvého čiastkového rozvrhu zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty boli
speňažené nasledovné majetkové zložky:
·

Súpisové zložky majetku č. 251 až 282:
Popis speňaženej majetkovej zložky: Súbor pohľadávok patriacich úpadcovi voči dlžníkovi Monika
Moraviaková, bytom Medvedzie 36/1-005, Tvrdošín.
Popis speňaženia: Pohľadávky boli v súlade s príslušným rozhodnutím veriteľského výboru odplatne
postúpené, pričom správca ako predávajúci dňa 20.12.2013 uzatvoril so spoločnosťou Specialist, s.r.o.,
IČO: 45 987 921, ako postupníkom Zmluvu o postúpení pohľadávok.
Výška výťažku: 250,- €

·

Súpisové zložky majetku č. 98 a 99:
Popis speňaženej majetkovej zložky: Byt č. 5 na ul. Medvedzie 36/1 v Tvrdošíne, spolu s príslušnými
spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckymi
podielmi na zastavanom pozemku.
Popis speňaženia: Byt bol po vylúčení z konkurznej podstaty prevedený na veriteľa Mgr. Františka Pupáka
v súlade s § 81 zákona č. 7/2005 Z. z.
Výška výťažku: 500,- € + prevzatie záväzkov úpadcu v celkovej výške 3.856,88 €

·

Súpisové zložky majetku č. 109 až 111:
Popis speňaženej majetkovej zložky: CO kryt v Zlatých Moravciach, spolu s priľahlými pozemkami.
Popis speňaženia: Byt bol po vylúčení z konkurznej podstaty prevedený na veriteľa CENTRAL FACTORING
SLOVAKIA, s.r.o. v súlade s § 81 zákona č. 7/2005 Z. z.
Výška výťažku: 500,- €
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Suma výťažku a) až c): 1.250,- €

C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Pohľadávky proti podstate priradené ku všeobecnej podstate a pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej
podstate Slovenskej konsolidačnej, a.s. sú uvedené v prílohe.
Celková výška pohľadávok proti podstate zahrnutých do tohto rozvrhu je 4 697,14 €.

D. ROZVRHOVÁ ČASŤ

D.I. Výťažok
Suma výťažku určeného na rozvrhnutie medzi veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu:
Výťažok zo speňaženia (bod B. rozvrhu)

1 250,00 €

Nerozvrhnutá suma z prvého rozvrhu výťažku

11 123,92 €

Zostatok z rezervy pre zabezpečených veriteľov

9 552,60 €

Úroky z prostriedkov na účte od 01.07.2010

198,96 €

Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate od 01.07.2010

- 3 198,60 €

Pohľadávky proti oddelenej podstate Slovenskej konsolidačnej, a.s.

- 1 498,54 €

Rezerva na budúce pohľadávky proti podstate (bankové poplatky, poštovné)

- 78,34 €

Na vyplatenie veriteľov

17 350,00 €

D.II. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov
Veriteľ

IČO

Mgr. Pupák

Zabezpečenie pohľadávky

Výťažok na výplatu

N

2 202,18 €

BELGOMET, s.r.o.

31403948 N

250,75 €

BELGOMET, s.r.o.

31403948 Z

11 228,41 €

CHIRANA - PREMA TRADE, s.r.o.

34107428 Z

1 284,05 €

CENTRAL FACTORING SLOVAKIA, s.r.o.

36539091 N

161,69 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

35776005 Z

441,04 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

35776005 N

106,27 €

Hlavné mesto SR Bratislava

00603481 Z

118,55 €

Hlavné mesto SR Bratislava

00603481 N

0,85 €

JUDr. Jarmila Kováčová

31762131 N

1,39 €

TLD, s.r.o.

36377686 N

1 261,20 €

LUMIS fin, s.r.o.

31629016 N

40,03 €

JUDr. Martina Mrázová

N

32,69 €

PAND, s.r.o.

36358975 N

65,82 €

SANPARK, s.r.o.

31587704 N

65,01 €

SLOVNAFT, a.s.

31322832 N

8,19 €
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Slovenská konsolidačná, a.s.

30807484 N

14,50 €

Tibor Stanček

32277415 N

63,53 €

TAVIS, a.s.

35709901 N

1,16 €

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

35937874 N

2,69 €

Vyššie uvedených veriteľov vyzývam, aby kancelárii správcu bezodkladne oznámili svoje platobné údaje.

Prílohy (prílohy sú k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii správcu):
·
·
·

Zoznam pohľadávok proti podstate a prevádzkových pohľadávok
Čiastkový rozvrh výťažku (VP1)
Konečný rozvrh výťažku (OP B)

V Bratislave dňa 04.02.2014
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K005880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Samková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 175, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05. 07. 1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Klára Samková, narodená 05. 07. 1958, bytom Kamenica nad Hronom 175, 943
65 Kamenica nad Hronom zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
05. 05. 2014 o 11:15 hod. (prezentácia od 11:00 hod. do 11:15 hod.) v budove MEDIAHAUS (malá zasadačka) na
adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu /ustanovenie § 36 ZKR/
4. Voľba zástupcu veriteľov /ustanovenie § 107 odsek 2 ZKR/
5. Záver
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Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Nitre, dňa 21. 03. 2014.

LexCreditor k.s. - správca úpadcu

K005881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o čiastočne vymoženú pohľadávku (súpisová zložka č. 64) v sume 345,97
EUR, poukázaná JUDr. Mariannou Vargovou, súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní voči Margite
Šnajderovej, č. EX 6969/98, ktorá bola poukázaná na účet správcu. Deň zapísania : 24.03.2014.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o čiastočne vymoženú pohľadávku (súpisová zložka č. 65) v sume 1.014,44
EUR, poukázaná JUDr. Mariannou Vargovou, súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní voči Monike
Macoškovej, č. EX 67/1996, ktorá bola poukázaná na účet správcu. Deň zapísania : 24.03.2014.
V Košiciach, dňa 24.03.2014
JUDr. Juraj Biroš, správca

K005882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová - N.M.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 559 737
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013 S1629
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., správca úpadcu Mária Nagyová – N.M., s miestom podnikania Malá 110,
946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania podľa ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR na predaj majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom
vestníku OV 190/2013 dňa 02.10.2013 pod zn. K017376). Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných
podmienok:
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1. Predmetom ponukového konania sú:
1a. hnuteľné veci – králičie klietky zapísané pod por. č. 9 (ďalej ako „Súbor 1“):
Por. č.

Popis

9

králičie klietky

Počet kusov

Rok výroby
–

22

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Stav opotrebovanosti
zachovalé

1/1

Hodnota
2.564,54 €

1b. hnuteľné veci – králičie kože zapísané pod por. č. 10 (ďalej ako „Súbor 2“):
Por. č.

Popis

10

králičie kože

Počet kusov
250

Rok výroby
–

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Stav opotrebovanosti
zachovalé

1/1

Hodnota
2.982,50 €

1c. peňažné pohľadávky zapísané pod por. č. 12 – 20 (ďalej ako „Súbor 3“):
Por. č.

Dlžník

Hodnota

12

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2009/233)

3.767,02 €

13

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2009/237)

2.935,83 €

14

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/8)

3.868,07 €

15

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/12)

3.615,71 €

16

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/24)

4.049,97 €

17

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/28)

1.720,64 €

18

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/43)

3.900,23 €

19

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/48)

3.240,77 €

20

KONT-DER BT
9461 Lövó, Fó u. 18, Maďarsko

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/64)

1.163,04 €

Právny dôvod vzniku

1d. peňažné pohľadávky zapísané pod por. č. 21 – 22 (ďalej ako „Súbor 4“):
Por. č.

Dlžník

Hodnota

21

József Lehoczky

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/63)

110,00 €

22

József Lehoczky

Nezaplatená kúpna cena (fa 2010/118)

330,00 €

Právny dôvod vzniku

1e. peňažné pohľadávky zapísaná pod por. č. 28 – 58 (ďalej ako „Súbor 5“):
Por.
č.

Dlžník

Právny dôvod vzniku
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28

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/128)

kúpna

cena

(fa

29

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/137)

kúpna

cena

(fa

30

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/141)

kúpna

cena

(fa

31

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/151)

kúpna

cena

(fa

32

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/168)

kúpna

cena

(fa

33

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/176)

kúpna

cena

(fa

34

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/179)

kúpna

cena

(fa

35

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/185)

kúpna

cena

(fa

36

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/18E)

kúpna

cena

(fa

37

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/200)

kúpna

cena

(fa

38

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/205)

kúpna

cena

(fa

39

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/212)

kúpna

cena

(fa

40

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/219)

kúpna

cena

(fa

41

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/21E)

kúpna

cena

(fa

42

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/224)

kúpna

cena

(fa

43

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/238)

kúpna

cena

(fa

44

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/245)

kúpna

cena

(fa

45

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/252)

kúpna

cena

(fa

46

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/257)

kúpna

cena

(fa
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2.657,04 €

3.619,40 €

4.571,91 €

4.346,26 €

4.240,79 €

2.871,78 €

2.881,84 €

2.651,51 €

2.283,22 €

1.990,65 €

4.123,99 €

3.834,71 €

2.921,49 €

3.346,08 €

3.245,94 €

3.170,03 €

664,86 €

3.280,88 €
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47

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/274)

kúpna

cena

(fa

48

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/276)

kúpna

cena

(fa

49

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/278)

kúpna

cena

(fa

50

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/27E)

kúpna

cena

(fa

51

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/284)

kúpna

cena

(fa

52

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/290)

kúpna

cena

(fa

53

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/40B)

kúpna

cena

(fa

54

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/46)

kúpna

cena

(fa

55

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/59)

kúpna

cena

(fa

56

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/71)

kúpna

cena

(fa

57

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/86)

kúpna

cena

(fa

58

PANNON BAROMFI FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTO KFT. F.A., 2943 Bábolna, Nezaplatená
Mészáros út 891/2, Maďarsko
2008/93)

kúpna

cena

(fa

3.880,97 €

2.474,66 €

3.957,30 €

2.975,74 €

3.592,82 €

3.597,08 €

2.024,95 €

2.377,36 €

2.932,72 €

2.676,84 €

2.968,78 €

3.606,90 €

2. Majetok sa predáva ako päť samostatných súborov (tzn. každý súbor ako celok), za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
3. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania na adresu: Konkurzná
a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, v zalepenej obálke s nápisom
„konkurz Mária Nagyová N.M. – NEOTVÁRAŤ“.
4. Ponuky sú záväzné a musia byť doručené správcovi v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. 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, na ďalšie podané ponuky správca neprihliada, to neplatí pri rovnosti najvyšších ponúk, ak
správca týchto záujemcov písomne vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili.
5. Záujemcovia sú povinní pred predložením ponuky zložiť zábezpeku: 1.000 € za každý súbor majetku, o kúpu
ktorého majú záujem, na účet č. 91424449/6500 (Poštová banka, a.s.), VS: číslo súboru. Neúspešným záujemcom
bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní od zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Pre ten účel záujemcovia uvedú v ponuke číslo účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade, že ich
ponuka nebude víťazná.
6. Záväzná ponuka musí obsahovať:
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(a) identifikačné údaje záujemcu,
(b) navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja spolu s označením súboru, na ktorý sa navrhnutá kúpna cena
vzťahuje,
(c) doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 5 vyššie,
(d) doklad preukazujúci totožnosť (u záujemcu – fyzickej osoby aspoň neoverená kópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu, u záujemcu – právnickej osoby výpis z obchodného alebo iného registra nie starší ako 3
mesiace),
(e) ponuka musí byť záujemcom vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby vlastnoručne podpísaná
štatutárnym orgánom spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra. V prípade podpisu
splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, musí tvoriť prílohu záväznej
ponuky.
7. Správca vykoná vyhodnotenie ponúk do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk
a vyhodnotenie zverejnení v Obchodnom vestníku. V prípade rovnosti najvyšších ponúk správca týchto záujemcov
písomne vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a aby svoje nové ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote
10 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy.
8. Víťaz ponukového konania je povinný uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o postúpení
pohľadávok za dodržania zverejnených podmienok a cenovej ponuky do 20 dní od zverejnenia vyhodnotenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku, ináč zložená zábezpeka prepadá v prospech všeobecnej podstaty.
V tom prípade sa víťazom ponukového konania stane ďalší záujemca v poradí, ak splnil podmienky ponukového
konania.
9. Kúpna cena bude splatná najneskôr pri podpise zmluvy. Ku kúpnej cene bude tiež prirátaná DPH. Všetky
náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
10. Zástupca veriteľov má vyhradené právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade, že ich bude
považovať za zjavne nevýhodné.
11. Podrobnosti o predmete predaja je možné získať na tel. č. 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň).
V Nitre dňa 24.03.2014
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K005883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Odzgan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: nar. 27.07.1
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 82/2013 S1475
Spisová značka súdneho spisu:
1K 82/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivan Dlhopolec, konkurzný správca úpadcu: Otto Odzgan, nar. 27.07.1961, trvale bytom Štefánikova 84, 966
22 Lutila; zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.04.2014 o 13.30 hod. v sídle správcu, t.j. na
adrese Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1. Prezentácia
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2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Voľba veriteľského výboru
6. Rôzne
7. Záver
Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácií preukážu písomnou plnou mocou, resp. poverením veriteľa na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

K005884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o., so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 31K/48/2011 zvoláva v súlade s
ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení schôdzu veriteľov na deň 29.4.2014 o 11.00 hod., ktorá sa
bude konať v kancelárii správcu na ul. Ľ. Štúra č. 19, 934 01 Levice.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.),
3. Záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupca veriteľa
platnú plnú moc.
V Leviciach dňa 21.3.2014
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K005885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sujová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vimperská 932/3, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 831 977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
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Husova 8, 984 01 Lučenec
1K 87/2013 S1318
1K 87/2013
Iné zverejnenie

OZNAM SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY
(§ 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii)
Dňa 21. 03. 2014 uplynula základná lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov správcovi konkurznej podstaty a
príslušnému súdu, súčasne podľa § 32 ods. 3 ZoKR začala plynúť 30 dňová lehota na popretie pohľadávky (t.j. do
20. 04. 2014) písomným podaním u správcu na prepísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Podľa § 32 ods. 7 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vzhľadom k vyššie uvedenému oznamujem veriteľom bankový účet správcu č. 2951213051/0200 vedený vo VÚB
a.s., pobočka Lučenec, na ktorý možno zložiť uvedenú kauciu.
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K005886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILWOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká 319/4, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 211 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Pirč
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2013
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Pirč, správca úpadcu MILWOOD, s.r.o., v konkurze, Chlmecká 319/4, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 36 211
729, sp.zn. 30K/10/2013 v zmysle ust. § 96 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a tento je k nahliadnutiu v kancelárii
správcu.
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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.
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V Košiciach, dňa 24.03.2014
JUDr. Ján Pirč, správca

K005887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín ako správca dlžníka : Ing. Juraj
Klimaszevský – PRIMEX, s miestom podnikania Lúčky 4433/20, 017 01 Považská Bystrica, nar. 17.04.1955, IČO:
37 280 147 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese :
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na:
polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0944 501100
JUDr. Martina Poláčková, správca

K005888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MBM-STAV, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 394 645
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2013 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávky z účtu v banke:

Zostatková suma

Mena

Číslo účtu

Banka

Súpisová hodnota

268 221,04 €

EUR

4008737005/5600

Prima Banka Slovensko, a.s.

268 221,04 €

2 333,24 €

EUR

4008736010/5600

Prima Banka Slovensko, a.s.

2 333,24 €

39,23 €

EUR

4320060713/3100

Sberbank Slovensko, a.s.

39,23 €

34,09 €

EUR

4320060705/3100

Sberbank Slovensko, a.s.

34,09 €

149,68 CZK

CZK

4003031505/7500

Československá obchodná banka, a.s.

149,68 CZK

10,43 €

EUR

4003031484/7500

Československá obchodná banka, a.s.

10,43 €

Peňažné pohľadávky:
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Meno a priezvisko/ názov
dlžníka

Dlžník - ulica,
číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - Dlžník PSČ
IČO

Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
€

Alpinka, s.r.o.

Vrátna 517

Terchová

013 06 36401641

2 652,73
EUR dodanie betonu
€

Anton Pavlák

Vyšná 601

ZUBROHLAVA

029 43

75,20 € EUR škodová udalosť

Autokov - OK s.r.o.

Mánesova 550

Autokov - OK s.r.o.

Mánesova 550

Autokov - OK s.r.o.

Mánesova 550

BAUSTA, s.r.o.

Pekná cesta 15

BAU-TRADING, s.r.o.
BAU-TRADING, s.r.o.

Brnianska
3720/33
Brnianska
3720/34

Hodkovice nad
Mohelkou
Hodkovice nad
Mohelkou
Hodkovice nad
Mohelkou
Bratislava

67
EUR
365,52 €
62
463 42 27291090
EUR
381,08 €
22
463 42 27291090
EUR
319,72 €

práce na zákazke SLOVNAFT na základe
zmluvy
práce na zákazke SLOVNAFT na základe
zmluvy
práce na zákazke SLOVNAFT na základe
zmluvy
náhrada škody nadstavba Devínska Nová
830 04 43847137 183,99 € EUR
Ves
463 42 27291090

Bratislava

811 04 36435821 20,35 € EUR dodanie betonu

Bratislava

811 04 36435822 138,02 € EUR dodanie betonu

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058 327,73 € EUR zádržné - Tesco Chodov

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 467

Písek

397 01 25170058

Casta a.s.

Pražská 468

Písek

398 01 25170059

DomBau s.r.o.

Tužina 460

Tužina

972 14 44530994

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 375,26 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 454,26 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 237,01 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 434,51 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 304,04 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 276,51 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 434,51 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 434,51 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 592,51 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292 414,76 € EUR dodanie betonu

DUEX Logistik spol. s r.o.

Ružinovská 1

Bratislava 2

821 01 35837292

ESUPE, Miroslav Murčo

Horná 1564/40

Čadca

022 01 34595881 95,39 € EUR dodanie betonu

5 480,44
EUR
€
7 148,01
397 01 25170058
EUR
€
3 128,18
397 01 25170058
EUR
€

zádržné - práce ZoD č.0108/08/0306/OO
OC Nová Zdaboř
zádržné - práce ZoD č.0108/08/0306/OO
OC Nová Zdaboř
zádržné - práce ZoD č.0108/08/0306/OO
OC Nová Zdaboř
zádržné - práce Rekonstrukce hal,
566,76 € EUR
AMTEK Písek, III.etapa
zádržné - práce Rekonstrukce hal,
148,61 € EUR
AMTEK Písek, III.etapa
1 011,65
EUR zádržné - Tesco Chodov
€
2 466,20
práce ZoD č.0108/08/0306/OO OC Nová
EUR
€
Zdaboř
3 216,61
práce ZoD č.0108/08/0306/OO OC Nová
EUR
€
Zdaboř
1 795,34
práce ZoD č.0108/08/0306/OO OC Nová
EUR
€
Zdaboř
zádržné - práce Rekonstrukce hal,
492,24 € EUR
AMTEK Písek, III.etapa
zádržné - práce Rekonstrukce hal,
200,09 € EUR
AMTEK Písek, III.etapa
15
EUR opravy - zákazka Cintorínska
810,51 €

1 185,02
EUR dodanie betonu
€
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Čadca

Areál Duslo objekt
Šaľa
č. 21-07
Areál Duslo objekt
Šaľa
č. 21-07
Areál Duslo objekt
Šaľa
č. 21-07
Areál Duslo objekt
Šaľa
č. 21-07
Areál Duslo objekt
Šaľa
č. 21-07
Popradská
Košice
68/251
Popradská
Košice
68/252
Popradská
Košice
68/253
Popradská
Košice
68/254
Popradská
Košice
68/255

IN VEST s.r.o.
IN VEST s.r.o.
IN VEST s.r.o.
IN VEST s.r.o.
IN VEST s.r.o.
JUPEX s.r.o.
JUPEX s.r.o.
JUPEX s.r.o.
JUPEX s.r.o.
JUPEX s.r.o.

Deň vydania: 27.03.2014

022 01 34595881 607,32 € EUR dodanie betonu
4 014,69
EUR práce na zákazke Leonardo
€
1 124,06
927 03 36553671
EUR práce na zákazke Leonardo
€
927 03 36553671

927 03 36553671 725,73 € EUR práce na zákazke Leonardo
927 03 36553671 559,54 € EUR práce na zákazke Leonardo
927 03 36553671 205,72 € EUR práce na zákazke Leonardo
1

040 01 36572683 539,74 € EUR dodanie betonárskej výstuže

1

040 01 36572683 300,21 € EUR dodanie betonárskej výstuže

1

040 01 36572683 854,38 € EUR dodanie betonárskej výstuže

1

040 01 36572683 942,47 € EUR dodanie betonárskej výstuže

1

040 01 36572683 150,10 € EUR dodanie betonárskej výstuže
2 906,27
EUR
€
1 142,34
EUR
€
14
EUR
460,46 €
27
EUR
032,84 €
184
EUR
434,07 €
24
EUR
690,87 €
2 382,97
EUR
€

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2605

Tábor 3

391 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

Karel Dvořák a.s.

Vožická 2604

Tábor 2

390 02 25183567

M+M Logistic, s.r.o.

Malé Chyndice
32

Malé Chyndice

951 54 36753793 395,01 € EUR doprava na základe zmluvy

Marek Badžo

Poľná 1627/42

Kežmarok 1

060 01 43421482 138,25 € EUR škodová udalosť

MARTIN KLEMPÁR KLEMSTAV

J. WOLKÉRA
2414/30

Spišská Nová Ves 052 05 43277985 26,57 € EUR poplatok za ceny objednávky

Miroslav Hrubý - MIREX

Duklianska 51

Spišská Nová Ves 052 01 35320991 29,57 € EUR poplatok za ceny objednávky

MIVO, spol. s r.o.

Hanulova 24

Nitra 1

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

949 01 36522970

821 09 35919001 2,00 €

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

1 295,24
EUR
€

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

2 344,42
EUR
€

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

3 258,94
EUR
€

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

3 625,39
EUR
€

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

2 598,39
EUR
€

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

zádržné - práce SoD č.109/41/08/Libeň,
BS Ul. v Zahradách,Praha-Libeň
zádržné - práce SoD č. 155/01/07Zličín C
zádržné práce- SoD č.109/14/07/Libeň
zádržné - práce SoD153/01/07
Zličín
zádržné - práce SoD č. 155/01/07Zličín C
práce na zákazke SoD č. 155/01/07 Zličín
C

1 050,23
EUR dodávka materiálu
€

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná

zádržné - práce SoD č.109/14/07/Libeň

EUR práce na zákazke Svrčinovec

108
EUR
598,70 €
2 805,37
EUR
€
6 211,84
EUR
€
10
EUR
708,39 €
11
EUR
237,12 €

práce na zákazke Svrčinovec
zádržné na zákazke Oprava dialničného
mosta D1-209 L.Mikuláš
zádržné na zákazke Oprava dialničného
mosta D1-209 L.Mikuláš
zádržné na zákazke Oprava dialničného
mosta D1-209 L.Mikuláš
zádržné na zákazke Oprava dialničného
mosta D1-209 L.Mikuláš
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
zariadenia cestných mechanizmov a
sklad
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
zariadenia cestných mechanizmov a
sklad
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
zariadenia cestných mechanizmov a
sklad
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
zariadenia cestných mechanizmov a
sklad
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
zariadenia cestných mechanizmov a
sklad

3 065,93
EUR zádržné na zákazke Svrčinovec
€
1 271,09
821 09 35919001
EUR zádržné na zákazke Svrčinovec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Mlynské Nivy 45 Bratislava 2

821 09 35919001

Peter Brachňák OKKAS

Kubínska 657

Oravská Lesná

029 57 37391437

Plastik spol. s r.o.

Ťapešovo 167

Lokca

029 51 31560202

PSJ Hydrotranzit a.s.

Vlčie hrdlo 90

Bratislava 214

821 07

PSJ Hydrotranzit a.s.

Vlčie hrdlo 90

Bratislava 214

QUICKSTEP a.s.

Dubská 769

Kladno Dubi

272 03 63079585

QUICKSTEP a.s.

Dubská 769

Kladno Dubi

272 03 63079585

STAPROS STAV, s.r.o.

Hlboká 102

Piešťany

921 01

STAPROS STAV, s.r.o.

Hlboká 102

Piešťany

STAPROS STAV, s.r.o.

Hlboká 102

Piešťany

Republiky 5

Žilina

010 47 36442151 696,56 € EUR doprava na základe objednávky

Republiky 5

Žilina

010 47 36442151 235,97 € EUR doprava na základe objednávky

Republiky 5

Žilina

010 47 36442151 350,66 € EUR doprava na základe objednávky

Republiky 5

Žilina

010 47 36442151 353,88 € EUR doprava na základe objednávky

UNIMONT Slovakia s.r.o.

Palúčanská
54/371

Liptovský Mikuláš
22
práce - Realizácia asfaltového krytu 031 01 36429325
EUR
1
510,87 €
areál LAS LM

VK STAVBY s.r.o.

Radlinského 17

Žilina 1

010 01 36757403 731,56 € EUR dodanie makadamu

VK STAVBY s.r.o.

Radlinského 17

Žilina 1

010 01 36757403 69,51 € EUR dodanie makadamu

Bratislava

823 53 31320082

4 398,75
EUR práce na zákazke Cintorínska
€

Bratislava

821 02 31642373

1 470,47
EUR doprava na základe objednávky
€

Spišská Belá

059 01 43653421 433,48 € EUR ubytovanie

Spišská Belá

059 01 43653421 83,90 € EUR ubytovanie

Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.
Národná dialničná
spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská
energetika Distribúcia, a.s.
Stredoslovenská
energetika Distribúcia, a.s.
Stredoslovenská
energetika Distribúcia, a.s.
Stredoslovenská
energetika Distribúcia, a.s.

Vodohospodárske
stavby-ekologický podnik, Pestovateľská 8
a.s.
Trnavská cesta
ZENIT spol. s.r.o.
159/26
Zuzana Hangurbadžová, Osloboditeľov
F-HASTAV
890/9
Zuzana Hangurbadžová, Osloboditeľov
F-HASTAV
890/9

35 833
106
35 833
821 07
106

36 250
058
36 250
921 01
058
36 250
921 01
058

1 271,09
EUR zádržné na zákazke Svrčinovec
€
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
2 238,55
EUR zariadenia cestných mechanizmov a
€
sklad
zádržné na zákazke II.etapa - Oprava
948,11 € EUR
dialničného mosta D1-209 L.Mikuláš
zádržné na zákazke Hala pre prídavné
4 445,27
EUR zariadenia cestných mechanizmov a
€
sklad
3 987,25
zádržné na zákazke II.etapa - Oprava
EUR
€
dialničného mosta D1-209 L.Mikuláš
1 404,50
EUR práce na zákazke Svrčinovec
€
9 089,96
zádržné na zákazke II.etapa - Oprava
EUR
€
dialničného mosta D1-209 L.Mikuláš
12
zádržné na zákazke II.etapa - Oprava
EUR
270,14 €
dialničného mosta D1-209 L.Mikuláš
1 578,60
EUR dodanie betonu
€
8 455,98
škoda spôsobená na zákazke nadstavba
EUR
€
Cabanova - Bratislava
10
EUR práce na zákazke Kováčová
161,54 €
9 618,74
EUR práce na zákazke Kováčová
€
5 486,44
práce- Objednávka VOOA80006
EUR
€
Vysočanská Brána
práce- Objednávka VOOA80006
272,16 € EUR
Vysočanská Brána
40,50 € EUR dodanie betonu
42,46 € EUR dodanie betonu
42,46 € EUR dodanie betonu

SKP, k.s.

K005889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský –
PRIMEX, IČO: 37 280 147, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 01701 Považská Bystrica (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38K/46/2013 zo dňa 17.03.2014 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
24.03.2014. 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. Martina Poláčková – správca
so sídlom kancelárie Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38K/46/2013. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
JUDr. Martina Poláčková, správca

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ing. Juraj Klimaszevský – PRIMEX, IČO: 37 280 147, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 01701
Považská Bystrica (hereinafter referred to as "debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, No. 38K/46/2013 dated on 17th of March 2014 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 24th of March 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. Martina
Poláčková – správca so sídlom kancelárie Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín, Slovenská republika. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
Slovak Republic, to the No. 38K/46/2013. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
JUDr. Martina Poláčková, truste of the bankrupt

K005890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová - N.M.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 559 737
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013 S1629
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu Mária
Nagyová – N.M., so sídlom Malá 110, 946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737, oznamuje podľa ustanovenia § 28 ods.
3 ZKR, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná pohľadávka doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
6 – veriteľ Daňový úrad Nitra, prihlásená suma 160,58 €
V Nitre dňa 24.03.2014
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K005891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.A.G. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
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30K/22/2013 S1375
30K/22/2013
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene poradia vzniku záložného práva v súpise majetku oddelenej podstaty.
V časti stavby časť I. :
Položka č. 1 -13 - poradie vzniku ZP: 1. Slovenská sporiteľňa a.s., 2. SR- Daňový úrad
V časti príslušenstvo k stavbám časť I. :
Položka č. 1-6 - poradie vzniku ZP: 1. Slovenská sporiteľňa a.s., 2. SR- Daňový úrad
Položka č. 7 - poradie vzniku ZP: 1. Slovenská sporiteľňa a.s.
Položka č. 8-11 - poradie vzniku ZP: 1. Slovenská sporiteľňa a.s., 2. SR- Daňový úrad
V Košiciach 24.3.2014
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K005892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36R/1/2012 S 1505
Spisová značka súdneho spisu:
36R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Euro LOGOS, s.r.o., so
sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, Slovenská republika oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36R/1/2012, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2014 dňa
04.03.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9, 921 01
Piešťany, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 02 Trnava, Slovenská
republika k sp. zn. 36R/1/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku, inak sa na
prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú
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prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo
a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Euro LOGOS, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, Slovak republic. I am
obligated inform you that with the resolution of the Dictrict Court in Trnava, No 36R/1/2012, published in the
Commercial bulletin No 43/2014 on 04.03.2014 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the
Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims
in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic and in one original to the District court
Trnava (Okresný súd Trnava) Hlavná 49, 917 02 Trnava, Slovak Republic, to the file No. 36R/1/2012. Registration
that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securitas have to
lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one
original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or
depend on the fulfilled of certain conditions or creditors who have a claim against another person as the Bankrupt, if
this claim is secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filed in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor
must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims
secured with securitas also fill in the registration form which has to provide information about secured amount, kind
and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim
must belonged separately. Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions register their claims
in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total
amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the
interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim
shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an
address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic
has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
bulletin. Registration form, which was delivered to trustee or District court, can not be correct or amend. This
disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K005893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o."v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23, 9774 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R 6/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32R 6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti ADATO, s.r.o., IČO:
36 538 507, so sídlom na ulici Šafárikova 1, 934 01 Levice, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 12181/N (ďalej len ako „Dlžník“)
Konaného v zmysle ust. §127 et seq. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR)
Spisová značka Okresného súdu Nitra: 32R/6/2013; Miesto zasadnutia: Slovenská správcovská a reštruturalizačná,
k.s., Bratislava; Dátum a čas konania: 11.03.2014 o 14.00 hod; Program zasadnutia: Predĺženie lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu
Prítomní:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 8 33, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
so sídlom príslušnej kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika – správca Dlžníka
Členovia veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská
republika
LiV ELEKTRA, a.s., IČO: 35 769 840, so sídlom Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
INVEST-KAPITAL, a.s., IČO: 35 871 334, so sídlom na ulici Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
Podľa priloženej prezenčnej listiny
I.

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Gašparovičová
Monika poverená zamestnankyňa predsedu (ďalej len „Predseda VV“) VV o 14.00 hod. Predseda VV privítal
prítomných členov VV a oboznámil ich o jedinom bode programu dnešného zasadnutia VV, ktorým je prerokovanie
a schválenie predĺženia lehoty na predloženia reštrukturalizačného plánu o 60 dní (podľa § 143 ZKR) na základe
písomnosti žiadosti Dlžníka doručenej Predsedovi VV. Predseda skonštatoval, že VV je uznášaniaschopné, nakoľko
sú prítomný všetci členovia VV. Zároveň sa zasadnutia VV zúčastnil Správca, Dlžník, Ing. Gažo ako jediný
spoločník Dlžníka.
IV. Rokovanie o žiadosti Dlžníka
Predseda ešte pred samotným hlasovaní o žiadosti Dlžníka vo veci predĺženia lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu vyzval Dlžníka, aby informoval členov VV o aktuálnej situácii v spoločnosti. Dlžník
informoval, že spoločnosť aktuálne pracuje na viacerých zákazkách, pričom sa jedná poväčšine o menšie zákazky.
Na väčšej zákazke v súčasnosti pracuje Dlžník len jednej, ktorá v prípade úspechu prinesie možnosť ďalších
zákaziek a opätovné rozbehnutie výroby. Dlžník informoval o súčasných problémoch s financovaním predmetnej
zákazky a požiadal o hľadanie riešenia vo veci prevádzkového financovania, resp. zabezpečenia financovania
predmetnej zákazky. VÚB a LiV ELEKTRA, a.s., vyzvali Dlžníka aby do štvrtka 13.03.2014 doručili potrebné
účtovné doklady (výkaz ziskov a strát a súvahu k 31.12.2013, hlavnú účtovnú knihu, zostavu všetkých pohľadávok
a záväzkov – členené do RK a po RK). Zároveň Dlžník informoval, že urobil všetky kroky k presmerovaniu platieb
iba na účty vedené vo VÚB, a.s.. Následne Predseda vyzval členov veriteľského výboru k hlasovaniu o predloženej
žiadosti Dlžníka o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu.
HLASOVANIE:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZA: Všeobecná úverová banka, a.s.; LiV ELEKTRA, a.s.; INVEST-KAPITAL, a.s.
PROTI: nikto
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 3 hlasy; PROTI: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti ADATO, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 538 507,
Šafárikova 1, 934 01 Levice, Slovenská republika schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu o 60 dní.“
Predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti
voľbe predsedu veriteľského výboru. Námietky proti priebehu zasadnutia ani hlasovaniu neboli uplatnené žiadne.
V. Záver
Predseda VV poďakoval členom VV za účasť, druhé zasadnutie VV v reštrukturalizácii Dlžníka ukončil.

Všeobecná úverová banka, a.s., JUDr. Monika Gašparovičová – na základe poverenia, predseda VV

K005894
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:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu:
Miroslav Masič - INTERIERY, miesto podnikania: Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielice, IČO: 17 410 908,
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 24.03.2014 doručená do
kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, so sídlom: K dolnej stanici 22, Trenčín, pod por.č.1: celková suma vo výške 30,- EUR.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
správca
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K005895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Autocenter s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 10, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 635 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jeannette Kadlecajová
Sídlo správcu:
Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/67/2013 S1195
Spisová značka súdneho spisu:
1K/67/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu – AUTOCENTER, s.r.o., so sídlom Francisciho 10, 982 01
Tornaľa, IČO : 36 635 332, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu: ul. Nad plážou 23, 974
01 Banská Bystrica v pracovné dni v úradných hodinách : pondelok – piatok od 9.00 – do 12.00 a od 13.00 – do
16.00.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.:
0917
141 459
alebo na
email adrese: kadlecajova@yahoo.com

K005896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSPOL KYSUCE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 576 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2013/S1544
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu AGROSPOL KYSUCE, s.r.o, so sídlom Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 848/L v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/36/2013, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, boli doručené do kancelárie správcu nasledovné prihlášky pohľadávok veriteľov:
WYTWÓRNIA MAKARONU P.P.H.U. "CAPRI-JAGUSIAK" s.c Tadeusz Jagusiak, Aneta Jagusiak so sídlom: ul.
Nowa 33 , Chorzenice, 42-279 Kłomnice, Poľská republika, IČO: 9492019548, ktorá bola zapísaná do konečného
zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a predpisov nasledovne:
a. prihláška nezabezpečenej pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 39 s
celkovou sumou 1.013,31 € pozostávajúcej z istiny vo výške 1.013,31 € s právnym titulom vzniku záväzku
na základe faktúr: č.17/EX2013/M1, č. 27/EX 2013/M1, č. 30/EX2013/M1 a č.24/EX/2013/M1.
EDITEL SK, s.r.o. so sídlom: Slowackého, 821 04 Bratislava, IČO: 43819753, ktorá bola zapísaná do konečného
zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a predpisov nasledovne:
a. prihláška nezabezpečenej pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 40a s
celkovou sumou 114,32 € pozostávajúcej z istiny vo výške 107,54 € a úroku z omeškania vo výške 6,78€ s
právnym titulom vzniku záväzku na základe EDI komunikácia za november 2013 v zmysle zmluvy a faktúry
č. 20131426
b. prihláška nezabezpečenej pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 40b s
celkovou sumou 86,66 € pozostávajúcej z istiny vo výške 83,18 € a úroku z omeškania vo výške 3,48 € s
právnym titulom vzniku záväzku na základe EDI komunikácia za december 2013 v zmysle zmluvy a faktúry
č. 20131573
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 20131573
prihláška nezabezpečenej pohľadávky zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 40c s
celkovou sumou 51,63 € pozostávajúcej z istiny vo výške 50,59 € a úroku z omeškania vo výške 10,04 € s
právnym titulom vzniku záväzku na základe EDI komunikácia za január 2014 v zmysle zmluvy a faktúry č.
20140072
JUDr. Miroslav Hlad, správca

K005897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Štofčo - JUNIOR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furčianska 12, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/2/2013 S762
Spisová značka súdneho spisu:
30R/2/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., reštrukturalizačný správca dlžníka: Emil Štofčo, nar. 18.11.1974, trvale bytom
Furčianska 12, 040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Emil Štofčo – JUNIOR, Furčianska 12, 040 14
Košice - Košická Nová Ves, IČO: 34 410 911,
podľa ustanovenia § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15.4.2014 o 13.00 hod. v konferenčných
priestoroch hotela Gloria Palac, Bottova 1, Košice.
Program schvaľovacej schôdze:
1.Otvorenie, 2. Rozprava, 3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu, 4. Záver.
Reštrukturalizačný plán bol schválený veriteľským výborom na jeho 2. zasadnutí dňa 24.3.2014, ktorý odporučil
účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa
môžu s jeho obsahom oboznámiť a nahliadať do jeho textu v kancelárii správcu v Košiciach, Mlynská 27, každý
pracovný deň v čase od 9.00-12.00 hod a od 12.30-15.30 hod. Záujemcovia o nahliadnutie do spisu sa môžu
prihlásiť telefonicky na t. č. 0903 367 203 alebo mailom na okmetova@post.sk. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej
schôdzi má každý účastník plánu. V prípade účasti účastníka plánu prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu, musí byť pravosť podpisu na plnomocenstve úradne osvedčená. Každý účastník plánu má právo, avšak
najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze, písomne požiadať predkladateľa plánu,
prostredníctvom správcu, o skutočnosti, ktoré sú uvedené v ustanovení § 145 ods. 1 ZKR.
V Košiciach 24.3.2014
JUDr. Oľga Kmeťová, reštrukturalizačný správca

K005898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Štofčo - JUNIOR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furčianska 12, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/2/2013 S762
Spisová značka súdneho spisu:
30R/2/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v reštrukturalizačnom konaní sp. zn. 30 R 2/2013 dlžníka Emil Štofčo, nar. 18.11.1974, trvale bytom
Furčianska 12, 040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Emil Štofčo - JUNIOR, Furčianska 12,
040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 34 410 911

Miesto konania: Administratívne priestory v budove na ul. Gemerská 3 v Košiciach
Termín konania : 24.3.2014
Začiatok konania: 13.00 hod.
Zvolávateľ : Eni Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Silvia Sadloňová, na základe plnomocenstva zo dňa 20.9.2013

Zoznam prítomných na zasadnutí:
Členovia veriteľského výboru
Eni Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: 35 700 912
Juraj Ficeri, Severné nábrežie 20, Košice
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
BF- 3 SERVICE Bt., Késmárki u. 24, Budapest, Maďarsko
MTS-Transportna logistika d.o.o., Kosovelova 11, Maribor, Slovinsko
podľa prezenčnej listiny
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., reštrukturalizačný správca
Emil Štofčo – JUNIOR, dlžník
Program :
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie a schválenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver.
K bodu 1) Otvorenie
Pred otvorením zasadnutia veriteľského výboru prebehla prezentácia prítomných členov veriteľského výboru
a správcu dlžníka, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Zasadnutie otvoril a viedol predseda veriteľského výboru.
Predsedajúci konštatuje, že veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len („ZKR“) a v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2
ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Uznesenie č. 1
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Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.
K bodu 2) Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
Predseda veriteľského výboru informoval členov veriteľského výboru, že dlžník Emil Štofčo - JUNIOR v zmysle §
132 a nasl. ZKR vypracoval záverečný návrh reštrukturalizačného plánu a v zákonnej lehote v zmysle § 143 ZKR
dňa 13.3.2014 ho predložil na predbežné schválenie veriteľskému výboru. Zároveň konštatoval, že všetci členovia
obdržali rovnopis tohto návrhu, ktorý už obsahoval zapracované pripomienky predsedu veriteľského výboru ako
najväčšieho nezabezpečeného veriteľa.
Správca v krátkosti informoval
reštrukturalizačného plánu.

členov

veriteľského

výboru

o obsahu

a detailoch

záverečného

návrhu

Následne predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu ku predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka.
Predseda veriteľského výboru Eni Slovensko, spol. s r.o. poukázal na tú skutočnosť, že dlžník ako autodopravca má
výhodu v tom, že vykonáva nadrozmernú a špeciálnu prepravu, a tým dokáže získavať zákazky a udržať sa na trhu.
Podľa jeho názoru ide o životaschopnú firmu, ktorá svojím zameraním, za dôsledného plnenia opatrení uvedených
v pláne, má predpoklady ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť v svojom odbore a plniť plán.
Zástupca zabezpečeného veriteľa Juraja Ficeriho zdôraznil, že predložený záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu je reálny, za reálne považuje aj percento uspokojenia tak zabezpečného veriteľa, ako aj nezabezpečených
veriteľov s ohľadom na riziká, ktoré môžu vzniknúť.
Člen veriteľského výboru Sociálna poisťovňa žiadala, aby jej pohľadávka bola zaradená do skupiny pre plánom
nedotknuté pohľadávky. Uviedla, že ako pre štátneho veriteľa je 30%-né uspokojenie navrhované plánom
nepostačujúce, zákon o sociálnom poistení neumožňuje odpustenie pohľadávky, ani odklad splátok.
Po ukončení rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa v súlade
s § 144 ZKR pristúpili k hlasovaniu o schválení reštrukturalizačného plánu dlžníka Emil Štofčo - JUNIOR a v prípade
schválenia plánu aj o tom, či veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu hlasovať za jeho prijatie.
Predseda veriteľského výboru navrhol zvolať schvaľovaciu schôdzu na 15. apríl 2014 o 13.00 hod. s miestom
konania konferenčné priestory hotela Gloria Palac, Bottova 1 v Košiciach.
Hlasovanie :
Za:
Eni Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: 35 700 912
Juraj Ficeri, Severné nábrežie 20, Košice
BF- 3 SERVICE Bt., Késmárki u. 24, Budapest, Maďarsko
MTS-Transportna logistika d.o.o., Kosovelova 11, Maribor, Slovinsko
Proti : Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
Zdržal sa: nikto
Po skončení hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal
Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor schvaľuje záverečný návrh Reštrukturalizačného plánu dlžníka Emil Štofčo, nar.
18.11.1974, trvale bytom Furčianska 12, 040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Emil Štofčo JUNIOR, Furčianska 12, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, IČO: 34 410 911 a odporúča, aby účastníci
uvedeného plánu oprávnení o ňom hlasovať, hlasovali za jeho prijatie na schvaľovacej schôdzi.
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Uznesenie č. 3
Veriteľský výbor ukladá správcovi zvolať schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa táto konala dňa 15. apríla 2014
o 13.00 hod. s miestom konania konferenčné priestory hotela Gloria Palac, Bottova 1 v Košiciach.
Uznesenie č. 4
Veriteľský výbor žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka Emil Štofčo - JUNIOR, aby v oznámení
o zvolaní schvaľovacej schôdze odporučil účastníkom plánu hlasovať za prijatie reštrukturalizačného plánu
dlžníka Emil Štofčo – JUNIOR.
K bodu 3) Záver
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil a poďakoval
prítomným za účasť.
Zapísal:
Eni Slovensko, spol. s r.o.. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Silvia Sadloňová, na základe plnomocenstva zo dňa 20.9.2013

JUDr. Oľga Kmeťová, reštrukturalizačný správca
Košice 24.3.2014
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K005906
Spisová značka: 6K/77/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TEKAZ s.r.o., so sídlom Košická
56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 241 805, správcom ktorého je Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25,
811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1470, rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K005907
Spisová značka: 6K/77/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
TEKAZ s.r.o., so sídlom
Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 241 805, správcom ktorého je Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1470, uznesením č. k. 6K/77/2012-354 zo dňa 18.02.2014, rozhodol o
povolení vstupu nového veriteľa: České Štěrkopísky spol. s r. o., so sídlom Cukrovarská 34, 190 00 Praha 4, Česká
republika, IČO: 27 584 534, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a. s., so
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K005908
Spisová značka: 4K/57/2013
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: HYDROVRT a.s., so sídlom Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: HYDROVRT a.s., so sídlom Trenčianska 30, 821 09
Bratislava, IČO: 31 322 743.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Tomáš Sklár, so sídlom kancelárie 900 42 Miloslavov Alžbetin Dvor 1350.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník. (§ 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má
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ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník. (§ 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005909
Spisová značka: 6K/15/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
BS Construct, a. s., so sídlom
Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 582, správcom ktorého je bnt restructuring, k. s., so sídlom kancelárie
Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1598, uznesením č. k. 6K/15/2013-117 zo dňa 24.02.2014,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: George Anderson Consulting s. r. o., so sídlom Dubovského 62, 901 01
Malacky, IČO: 45 700 460, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: FERONA Slovakia, a. s., so
sídlom Bytčická 14, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K005910
Spisová značka: 6K/32/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PEKUR s. r. o. v likvidácii, so
sídlom Smolenická 4, 851 05 Bratislava, IČO: 35 729 635, správcom ktorého je Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so
sídlom kancelárie Digital Park II- Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349, rozhodol uznesením č.
k. 6K/32/2012-238 zo dňa 24.02.2014 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na
konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K005911
Spisová značka: 4K/70/2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I 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, uznesením zo dňa 21.02.2014, č.k. 4K/70/2012-312, potvrdil 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 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K005912
Spisová značka: 31K/36/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: ASPELL a.s., so sídlom Národní 60, 110 00 Praha, Nové Město,
Česká republika, IČ: 283 81 955, zastúpený: JUDr. Michal Bečarik, advokát so sídlom Letná 37, 052 01 Spišská
Nová Ves, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956
17 Solčany, IČO: 36 558 630, ktorého správcom je: JUDr. Fadi Fardous, adresa kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra,
o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
na vstup do konania, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 90,43 eura.
II. P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 2.315,48 eura.
III. P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlo Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 800,20 eura.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
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 tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.3.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K005913
Spisová značka: 31K/60/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5,
949 01 Nitra, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: CARGO-TRANS s.r.o., so sídlom Novosadská 345, 946 34
Bátorove Kosihy, IČO: 36 570 214, ktorého správcom je: JUDr. Stanislav Barkoci, adresa kancelárie Hollého 10, 949
01 Nitra uznesením
č.k. 31K/60/2012-514
zo dňa 07.02.2014
potvrdil
prevod
pohľadávok
v sume 15.652,22
eura
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úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5,
949 01 Nitra, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: CARGO-TRANS s.r.o., so sídlom Novosadská 345, 946 34
Bátorove Kosihy, IČO: 36 570 214, ktorého správcom je: JUDr. Stanislav Barkoci, adresa kancelárie Hollého 10, 949
01 Nitra uznesením č.k. 31K/60/2012-514 zo dňa 07.02.2014 potvrdil prevod pohľadávok v sume 15.652,22 eura
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava voči
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2014.
Okresný súd Nitra dňa 20.3.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K005914
Spisová značka: 1R/2/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská
29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 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)
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
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,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005915
Spisová značka: 1K/62/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Štefanides, nar. 30.08.1960, trvale bytom Levočská
212/6, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
o d v o l á v a predbežného správcu Ing. Marek Lipka, so sídlom kancelárie 082 13 Tulčík 289.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 18.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005916
Spisová značka: 1K/62/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Štefanides, nar. 30.08.1960, trvale bytom Levočská
212/6, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ján Štefanides, nar. 30.08.1960, trvale bytom Levočská 212/6, 058 01
Poprad,
ustanovuje správcu JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 1K/62/2013. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Podľa ustanovenia § 29 ZKR prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Podľa § 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
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sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005917
Spisová značka: 1K/80/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LK - ROTEX spol. s r.o. v likvidácií, so
sídlom ul. Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník,
IČO: 31 655 645, správcom ktorého je Mgr.
Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti CASH COLLECTORS SK,
s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44 703 015, zo dňa 10.03.2014 na vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
Pripúšťa vstup spoločnosti CASH COLLECTORS SK, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44
703 015 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu LK - ROTEX spol. s r.o. v likvidácií, so sídlom ul. Sovietskych
hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, na miesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 46 525,11
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).

Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005918
Spisová značka: 1R/9/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka KRYPTON, s.r.o., so sídlom Partizánska
2898/92, 058 01 Poprad, IČO: 36 455 849, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu Jozefa Chomaniča, bytom Ďumbierska 6,
080 01 Prešov zo dňa 18.02.2014 na jeho vstup do reštrukturalizačného konania, takto
rozhodol
zamieta návrh Jozefa Chomaniča, bytom Ďumbierska 6, 080 01 Prešov, na jeho vstup do reštrukturalizačného
konania namiesto veriteľa Rudolfa Pačaja, bytom Májová 374/43, 059 19 Vikartovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa
§ 205vestník
ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku
v odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42
ods. 3
Obchodný
60/2014
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.03.2014
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005919
Spisová značka: 2K/14/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Bandík, nar. 04.09.1977, bytom
Allendeho 2789/46, Poprad- Matejovce, zast. JUDr. Martinom Bašistom, advokátom so sídlom kancelárie Štefánikova
8, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Bandík, nar. 04.09.1977, bytom Allendeho 2789/46, PopradMatejovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 20.3.2014
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K005920
Spisová značka: 1K/68/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu JCM real spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Tesárska 142/19, 080 01 Haniska, IČO: 44 894 716, správcom ktorého je KONRES k.s., so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku uznesením 1K/68/2012-121 zo dňa 18.2.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu JCM real spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Tesárska 142/19, 080 01 Haniska, IČO: 44 894 716, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2014.
Okresný súd Prešov dňa 21.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K005921
Spisová značka: 28K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Rošková, nar. 20.06.1969,
bydliskom 956 66 Otrhánky 32, zast. Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o. so sídlom Jesenského 69,
P.O.BOX 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 789 925, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so
sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 121,18 eura, ktorá je vedená
v zozname pohľadávok pod č. 10/V - 1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods.
3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005922
Spisová značka: 38K/19/2013
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A&De, spoločnosť s ručením obmedzeným
(skrátene: A&De, spol. s r.o.) so sídlom Pod Orešovcom 777/27, 914 42 Horné Srnie, IČO 44 313 225, ktorého
správcom je JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Vajanského 6, Trenčín, o žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu pre speňažovanie majetku, takto
rozhodol
Záväzný

pokyn

o postupe správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu :

I. Spôsob speňažovania pohľadávok zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. 3 voči Dušanovi
Kubalíkovi, IČO 40466175, vo výške 3392,76 eur a pod por.č. 4 voči C.E.F.S. s.r.o., Elektromontážne práce a servis,
IČO 36 505 293, vo výške 2109,52: formou verejného ponukového konania v prípade, ak nedôjde k ich dobrovoľnej
úhrade dlžníkmi úpadcu ani na výzvu správcu a ich vymáhanie v rámci exekúcie sa bude javiť ako neúčelné alebo
náklady na ich vymoženie by prevyšovali hodnotu vymáhanej istiny
v I. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku
v II. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku
v III. kole ponukového konania priamym predajom za najvyššiu ponuku, ktorá môže byť nižšia ako cena
uvedená v súpise majetku.
II. Podmienky speňažovania verejným ponukovým konaním:
správca zverejní ponukové konania v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce Horné Srnie a
Trenčín s minimálnym obsahom inzerátu : nezameniteľne označený predmet predaja, spôsob určenia ceny, spôsob
získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca môže tieto podmienky vyzdvihnúť
alebo objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na
vyhodnotenie ponúk, určenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny v prípade porušenia
podmienok zo strany vybratého účastníka
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podmienky
predaja
majetkuniektorých
budú záujemcovi
k dispozícii
u správcu
najmenej 10 dní pred termínom
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
odovzdávania obálok
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záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si
môžu v čase a na mieste uvedenom v inzeráte vyzdvihnúť
podmienky ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj a to za úhradu, ktorú

získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca môže tieto podmienky vyzdvihnúť
alebo objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na
vyhodnotenie ponúk, určenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny v prípade porušenia
podmienok
strany60/2014
vybratého účastníka
Obchodný zo
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.03.2014
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja
podmienky predaja majetku budú záujemcovi k dispozícii u správcu najmenej 10 dní pred termínom
odovzdávania obálok
záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v inzeráte vyzdvihnúť
podmienky ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj a to za úhradu, ktorú
určí správca v rozsahu za každý jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a
hodinu určenú v inzeráte na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a
včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty. Takéto ponuky správca odmietne
ako oneskorené,
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením " konkurz 38K/19/2013 neotvárať"
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno
ju meniť, dopĺňať a zobrať späť
IV. Obsah ponuky :
označenie záujemcu (v prípade právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO; v prípade fyzických
osôb podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, rodné číslo, IČO, bydlisko, miesto podnikania; v prípade
fyzických osôb nepodnikateľov: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
návrh kúpnej ceny
aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci
postavenie záujemcu, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa
fotokópiu občianskeho preukazu
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet správcu vo výške určenej správcom z
ceny uvedenej v súpise majetku podstát ( výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku )
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny ( výpis z účtu, vinkulácia,
zmluva o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad )
spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom
konaní neúspešný
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupkami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
V. Vyhodnotenie ponúk :
správca predloží v termíne, ktorý bude zverejnený v Obchodnom vestníku a v inzeráte, neporušené
obálky veriteľskému výboru, za účasti ktorého sa obálky otvoria a vyhotoví sa o tom úradný záznam
správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v Obchodnom vestníku a v inzeráte a
vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý predloží veriteľskému výboru
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom
prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť
neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu
cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu - zmluvu o postúpení pohľadávok, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, správca má nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom
všeobecnej podstaty úpadcu
majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským
výborom vylúčiť zo súpisu majetku
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014

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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JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K005923
Spisová značka: 28R/4/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan - MÄSKO s miestom
podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, ktorého správcom je JUDr. Otto
Markech so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka správcu S1427, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 12 476,53 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 397 až 411.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods.
3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005924
Spisová značka: 28K/43/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIS MAIOR CORPORATION, a. s. v
konkurze so sídlom Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO 36 321 265, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so
sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného
konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 4.351,81 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 289 až 292.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods.
3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005925
Spisová značka: 28K/47/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu S.J.M., s.r.o. so sídlom Bratislavská
439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 015 903, ktorého správcom je Mgr. Barbora Kašparová LL.M. so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1601, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná,Vydáva
a.s. so
sídlom Cintorínska
814 99republiky
Bratislava,
35 č.
776
005, na
vstup
do konkurzného
Ministerstvo
spravodlivosti21,
Slovenskej
podľaIČO
zákona
200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku konania,
a o zmenepohľadávok
a doplnení niektorých
respektíve potvrdenie prevodu
takto zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu S.J.M., s.r.o. so sídlom Bratislavská
439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 015 903, ktorého správcom je Mgr. Barbora Kašparová LL.M. so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1601, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 5.256,10 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 25/V - 1 až 25/V - 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005926
Spisová značka: 40K/7/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 2ES SE so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO 46
929 193, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BOST SK, a.s. so sídlom Súvoz 1/1594, 911
01 Trenčín, IČO 36 318 442 takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi BOST SK, a.s. so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 442 sa z
dôvodu späťvzatia návrhu z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005927
Spisová značka: 28K/62/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Reichmann, nar. 01.11.1975,
bydliskom Morovnianska cesta 28, 972 51 Handlová, ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom
kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného
konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 1.071,77 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2 až 25.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
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lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005928
Spisová značka: 28K/46/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTO ŠTANGL SLOVAKIA, s.r.o. v
konkurze so sídlom Brnianska 2325, 911 01 Trenčín, IČO 34 139 648, ktorého správcom je JUDr. Jozef Sedliak so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S698, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného
konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 9.179,83 eura, ktorá je
vedená v zozname pohľadávok pod č. 115.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005929
Spisová značka: 28R/1/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Masič - INTERIERY v
konkurze s miestom podnikania Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielice, IČO 17 410 908, ktorého správcom je Licitor
recovery k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu
S1388, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 1.661,49 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 94 až 104.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
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Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005930
Spisová značka: 29K/25/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Holásek, nar. 20.05.1965,
bydliskom Chocholná 184, 913 04 Chocholná - Velčice, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 4 980,85 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/V-1 až 6/V-12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005931
Spisová značka: 28K/15/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Mikuláš, nar. 06.06.1956,
bydliskom 28. Októbra 33/1176, 911 01 Trenčín, prechodne 28. Októbra 45/1177, 911 01 Trenčín, štátny občan SR,
uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,
značka správcu S285, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 3.147,24 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 9.1 až 9.6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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K005932
Spisová značka: 29K/32/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976,
bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, so sídlom Hodžu 14/1, 971
01 Prievidza, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1369, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 3 496,76 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/V-1 až 8/V-14, 8/V-16, 8/V-17 a v časti príslušenstva pohľadávky vo výške
10,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 8/V-15.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005933
Spisová značka: 29K/3/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUSTAV, spol. s r.o. v konkurze so
sídlom Šrobárová 28, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 294 951, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so
sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 37 446,80 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 228/1 až 246/19.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005934
Spisová značka: 28K/34/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Sluková, nar. 18.04.1980,
bydliskom Radobica 156, 972 48 Horná Ves, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Lukáš Roder so sídlom
kancelárie I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, značka správcu S1600, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, resp. na
potvrdenie prevodu pohľadávok takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydliskom Radobica 156, 972 48 Horná Ves, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Lukáš Roder so sídlom
kancelárie I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, značka správcu S1600, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, resp. na
potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 3.155,30 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 9/V - 1 až . 9/V - 6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005935
Spisová značka: 29K/11/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze so
sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 660 981, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania,
respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 252,34 eura, ktorá je vedená
v zozname pohľadávok pod č. 1095.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005936
Spisová značka: 29NcKR/2/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka Milan Svorčík, nar. 11.01.1968, trvale bytom 020
55 Lazy pod Makytou, časť Dubková č. 101, ktorého správcom je Mgr. Lenka Rolníková so sídlom kancelárie
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, značka správcu S1252, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
I. Správkyňa Mgr. Lenka Rolníková so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, značka správcu S1252
sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, značka správcu S698.
III. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
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I. Správkyňa Mgr. Lenka Rolníková so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, značka správcu S1252
sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
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II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, značka správcu S698.
III. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
IV. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka.
V. Odvolaná správkyňa je p o v i n n á bezodkladne, najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005937
Spisová značka: 28K/20/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o. v
konkurze so sídlom Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO 36 313 025, ktorého správcom je Správcovský dom, k.s.
so sídlom kancelárie Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
vstup do konkurzného konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 25.684,03 eura, ktorá je
vedená v zozname pohľadávok pod č. 58.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005938
Spisová značka: 28K/72/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Panák, nar. 02.06.1973,
bydliskom Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, ktorý má pozastavenú podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Peter Panák s miestom podnikania Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, IČO 40 497 445, zastúpený JUDr. Marekom
Pavlíkom, advokátom, so sídlom L. Novomeského 2695/1, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 1.420,82 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 10V/ - 1 až 10V - 3.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005939
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, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so
sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 10 557,50 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 202 až 224, 227, 228, 230, 231 a 232.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K005940
Spisová značka: 28K/33/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Petra Šimková, nar. 23.03.1979,
bydliskom 916 38 Beckov, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom
kancelárie Komenského 673/49, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 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 518,17 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 43 a 44.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne
v dvoch
vyhotoveniach.
Obchodný
vestník
60/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.03.2014
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005941
Spisová značka: 36K/12/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K R A N M O N T, spol. s r.o.,
Diakovská 1231/12, 927 01 Šaľa, IČO: 31 420 681, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 17420/T, správcom ktorého je JUDr. Eva Gieciová, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
Bratislava na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 10.467,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K005942
Spisová značka: 4K/24/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o., Kollárova
85A, 036 01 Martin, IČO: 36 384 054, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie:
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Tatiane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005943
Spisová značka: 2K/9/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marta Prikrylová, nar. 04.05.1956,
bytom Ústie nad Priehradou 52, 028 01 Trstená, uznesením č.k. 2K/9/2010-171 zo dňa 19.02.2014 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 14.03.2014.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2014
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K005944
Spisová značka: 2K/3/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTOCOMODEX-KNM, s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Kukučínova 1340, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 625 321, uznesením č.k. 2K/3/2012-243
zo dňa 12.02.2014 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 07.03.2014.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2014
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K005945
Spisová značka: 2K/21/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Senko, nar. 26.03.1958, bytom
Dlhá 198/30, 010 09 Žilina - Bytčica, uznesením č.k. 2K/21/2010-325 zo dňa 18.02.2014 zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 13.03.2014.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2014
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
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K005899
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 4K/252/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Chromý st.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palárikova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 319 543
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Krajský súd v Košiciach rozhodol v konkurznej veci úpadcu: Július Chromý st., nar.: 11.1.1939, Palárikova č. 16,
Prešov, IČO: 14 319 543, o zrušení konkurzu takto

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok
Prešov, IČO: 14 319 543.

úpadcu: Július Chromý st., nar.: 11.1.1939, Palárikova č. 16,

Z b a v u j e JUDr. Dášu Komkovú, advokátku, Hlavná 27, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o s t u p u j e správu (konečnú správu) Okresnému súdu Prešov na ďalšie konanie.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

V Košiciach dňa 21. marca 2014

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K005900
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 73/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA PRAVENEC, a.s. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pravenec 271, 972 16 Pravenec, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 623 344
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 1K 73/2000-1228
IČS: 1000896496
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: TATRA PRAVENEC, a.s. v konkurze sídlom 972 16
Pravenec č. 271, IČO: 31 623 344, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Oliver Korec sídlom AK
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, takto

rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 21.2.2001, pod. č.k. 1K73/00-465
z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.
Z b a v u j e JUDr. Olivera Koreca sídlom AK Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, funkcie správcu konkurznej
podstaty.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho
publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

V Bratislave, dňa 19.3.2014

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K005901
Krajský súd Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

2

Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 27.03.2014

Sp. zn.: 2K 162/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROMATRIK, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nádražný rad 9, 934 01 Levice, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 642 205
Súd zverejňuje iné:

č. k. 2K 162/1997 - 383
IČS: 1097898719
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ROMATRIK, spol. s r.o., Nádražný rad 9, 934 01
Levice, IČO: 17 642 205, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Miloš Cimrák, Štefánikova 7, 949
01 Nitra, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu,
takto
rozhodol:
Súd Konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu konkurznej
podstaty zo dňa 30.11.2012 s c h v a ľ u j e tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Miloš Cimrák.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej
podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky, v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 28.01.2014

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K005902
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K 198/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Čižmár – MERIDIÁN, súkromný podnikateľ
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krajinská 2, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 388 252
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

č. k. 38K 198/1996 - 417
UPOVEDOMENIE
úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Milan Čižmár – MERIDIÁN, súkromný podnikateľ,
Krajinská 2, 921 01 Piešťany, IČO: 17 388 252 upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca
konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Barát, advokát, Školská 3, 949 01 Nitra, predložil súdu dňa 21.03.2014 konečnú
správu o speňažení majetku z konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu.
Súd zverejní konečnú správu pod č. k. 38K 198/1996 - 412 vyvesením na úradnú tabuľu Krajského súdu
v Bratislave v deň zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom vestníku.
Pre veľký rozsah je konečná správa v kompletnom znení k dispozícii na nahliadnutie počas pracovného
týždňa denne v stránkové hodiny v kancelárii č. dv. 146/I. posch., na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10,
Justičný palác.
P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe podať námietky na
podpísaný súd do 15 dní odo dňa, kedy bola vyvesená na úradnej tabuli
Krajského súdu v Bratislave.

V Bratislave dňa 24.03.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K005903
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 253/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OSP DANUBIUS a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kračanská 40, 929 22 Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 637
Súd zverejňuje iné:

č. k. 1K 253/2000 - 657
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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UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave, v konkurznej veci úpadcu: OSP DANUBIUS a.s., Kračanská 40, 929 22 Dunajská
Streda, IČO: 31 412 637, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Zoltán Hájos, Hlavná 5599/3a, 929
01 Dunajská Streda, o návrhu správcu na zloženie peňažných prostriedkov do súdnej úschovy, takto

rozhodol:

Súd prijíma do súdnej úschovy na číslo účtu: SK31 8180 0000 0070 0014 2457, VS 1090197014, peňažné
prostriedky v celkovej sume 2.378,41 eur od zložiteľa – správcu konkurznej podstaty JUDr. Zoltána Hájosa
v prospech príjemcov – veriteľov:

zv. č. 7 OldCo Slovak, s.r.o. v likvidácii (predtým Zlaté stránky MEDIATEL, s.r.o.), Pri starej prachárni 14, 830 00
Bratislava, IČO: 31 360 165 sumu 33,95 €

zv. č. 8 NOVOBEX spol. s r. o., Topoľová 1, 926 00 Sereď, IČO: 17 643 392 sumu 2,00 €

č. zv. 10 Dobrochod Slovakia, spol. s r.o., Nábr. sv. Metoda 4, 971 01 Prievidza (predtým T & O spol. s r. o.,
Bratislavská brána, 945 01 Komárno), IČO: 31 424 791 sumu 237,14 €

č. zv. 21 MARTON TRENČÍN v likvidácii, s.r.o., Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, (predtým MARTON TRENČÍN,
s.r.o., Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, IČO: 34 121 421) sumu 538,50 €

č. zv. 39 Ľubomír Hodulík - Kovovýroba, Gercenova 1155/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 12 644 862
sumu 26,58 €

č. zv. 56 INTECO spol. s r. o., Platanová alej 2435, 945 01 Komárno, IČO: 31 416 691 sumu 978,96 €

č. zv. 60 AGROSTAV Malacky, a.s., Pezinská 18, 901 01 Malacky, predtým AGROSTAV Pezinok, a.s., Šenkvická
cesta, 902 01 Pezinok, IČO: 31 415 113 sumu 86,20 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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č. zv. 73 Vodárne a kanalizácie Bratislava š.p., Prešovská ulica 48, 826 46 Bratislava 2, IČO: 00 179 302 sumu
9,65 €

č. zv. 80 EKO ZAR – STAVEBNO MECHANIZAČNÝ PODNIK, a.s., Kadnárova, 831 05 Bratislava, predtým
Haškova 4, 949 22 Nitra, IČO: 34 106 855 sumu 38,69 €

č. zv. 99 Anton Kubeš – AUTODOPRAVA, 900 41 Rovinka 293, IČO: 33 841 853 sumu 11,55 €

č. zv. 101 SPOKOM – spoločnosť pre ochranu kreditu a majetku s.r.o., Novohradská 7, 821 09 Bratislava, IČO:
31 386 156 sumu 4,76 €

č. zv. 102 MCA spoločnosť s r. o., Bernolánkova 18, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31 328 300 sumu 179,27 €

č. zv. 111 PROOMONT SK, spol. s r. o. v likvidácii, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 17 309 387 sumu
53,40 €

č. zv. 117 TERAPREF, a.s., Kračanská 1239/42, 929 88 Bratislava, IČO: 31 410 049 sumu 45,21 €

č. zv. 122 Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, spol. s r. o., Hríbová 31, 945 01 Komárno,
IČO: 31 440 517 sumu 58,04 €

č. zv. 126 ZPA TRADE, a.s., Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 464 201 sumu 2,92 €

č. zv. 127 Ladislav Máhr – MÁHRMONT, Nitrianska 72, 927 01 Šaľa, IČO: 32 353 006 sumu 71,59 €.

Toto rozhodnutie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.
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 24.3.2014

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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JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K005904
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 2K 140/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDIKA, štátny podnik v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bojnická 10, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 437 697
Súd zverejňuje iné:

č. k. 2K 140/2004 – 1017

UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: MEDIKA, štátny podnik v likvidácii, Bojnická 10,
Bratislava, IČO: 00 437 697, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Alexandrom Florišom,
advokátom, Paulínska 24, 917 01 Trnava, o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov správcu, takto
rozhodol:
Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažení majetku z podstaty a o
vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 11.11.2013, doručenú súdu dňa 12.11.2013, v spojení s vyjadrením
správcu konkurznej podstaty zo dňa 07.01.2014, doručeným súdu dňa 08.01.2014.
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 10.03.2014

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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JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K005905
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/82/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podielnické družstvo AGROTEAM Oborín
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Oborín, 076 75 Oborín, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 715 214
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

6K/82/2003-265

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : Podielnické družstvo AGROTEAM Oborín,
Oborín, IČO: 31 715 214, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 358.197,82 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie
správcu, sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty
- odmena správcu JUDr. Miroslava Vereba

16.183,52 eur

- z toho vyplatené

12.650,20 eur

- ostáva vyplatiť
- výdavky (cestovné)

3.533,32 eur
správcu JUDr. Miroslava Vereba

1.283,05 eur

- odmena správcu Ing. Boženy Adamovej

37.761,57 eur

- z toho vyplatené

26.555,14 eur

- ostáva vyplatiť
- výdavky (cestovné)

11.206,43 eur
správcu Ing. Boženy Adamovej

3.562,28 eur

b/ v priebehu konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti podstate :
-

inzeráty
poštovné, overovanie podpisov a listín, kolky, drobný nákup
mzdové náklady počas konkurzu
odvody do Sociálnej poisťovne
odvod do Chemickej zdravotnej poisťovne APOLLO
odvod do zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s.
náklady na spotrebu elektrickej energie
stráženie majetku družstva

3 704,25 eur
474,36 eur
60 634,73 eur
17 045,21 eur
278,80 eur
400,81 eur
15 384,85 eur
63 928,00 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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- ostatná prevádzka - nájom pôdy, nájom transformátora, plemenárske a
veterinárne služby
- Štátny plemenársky ústav SR- pohľadávka proti podstate
- daň z nehnuteľnosti
- znalecké posudky
- právne služby

7 176,98 eur
178,95 eur
8 553,71 eur
10 665,21 eur
24 374,67 eur

- vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

10 404,12 eur

- bankové poplatky a zrážková daň z úrokov
- poistenie majetku - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s, Košice
- dane vzniknuté počas konkurzu

1 460,20 eur
2 455,30 eur
47 947,15 eur
13 277,57 eur

- archivácia
c/ pohľadávky veriteľov proti podstate – uspokojujú sa :
- Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne VšZP, a.s.)
- Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Spoločná ZP, a.s.)

6,77 eur
5 865,63 eur
181,97 eur

d/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.991,50 eur

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV: - neboli uplatnené
3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – uspokojujú sa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Messer Tatragas s.r.o. , Chalupkova 9, Bratislava
JUDr. Ladislav Pirovits, Kráľovský Chlmec
Správa finančnej kontroly Košice, Košice
HEINEKEN Slovensko Sladovne a. s., Nitra
MVDr. Štefán Molnár, Veľké Slemence 41,
AGRIA s. r. o. , Zalužice 419
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava
AGROCHEM Úpor s.r.o., Zemplínska Nová Ves 165
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava, pôvodne Spoločná zdravotná poisťovňa, Bratislava
intrum justitia Slovakia s. r. o, Bratislava, pôvodne Východoslovenská energetika a.s, Košice
BIOservis s. r. o. , Bayerova 7, Prešov
DDD - Ladislav Lechman, Zalužice
Ivanová Angela - IVANOVÁ, Veľké Slemence 73
Dôvera - zdravotná poisťovňa, Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava, pôvodne Sociálna poisťovňa, a.s. pobočka Michalovce,
Slovenský pozemkový fond, Bratislava
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava, pôvodne Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Veľké Kapušany
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava
Syrareň BEL Slovensko a. s., Michalovce
Štátny plemenársky ústav SR, Starohájska 29, Bratislava
Veterinárius, s. r. o. Trebišov,
AGRO HOLDING a. s. Trebišov,
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava, pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1,43 eur
76,74 eur
566,17 eur
17,48 eur
32,35 eur
121,60 eur
6,62 eur
883,17 eur
7,14 eur
99,05 eur
110,54 eur
12,51 eur
157,93 eur
13,54 eur
363,14 eur
1,66 eur
4,40 eur
36,85 eur
111,01 eur
170,36 eur
19,83 eur
23,46 eur
39,18 eur
140,48 eur

Obchodný vestník 60/2014

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 27.03.2014

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §
42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Košiciach dňa 6. marca 2014

JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu

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