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Deň vydania: 26.05.2014

K009835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Wild
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 35/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2013/S1546
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, Mgr. Imrich Šimulák so sídlom kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca, oznamuje, že v konkurznom
konaní vedenom vo veci Úpadcu Ing. Františka Wilda, nar. 20. 06. 1970, bytom Bottova 35/1, 010 01 Žilina, mu
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.,
so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v poradí: iná
pohľadávka vo výške 127.329,77 €, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok.
Mgr. Imrich Šimulák – správca

v Čadci dňa 15.03.2014

K009836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Rózsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 8/1018, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.6.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2013 S422
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ ZÁSOB
v konkurze na majetok úpadcu Anna Rózsová, č. k. 25K/25/2013 - 3. ponukové kolo

1. Predmetom speňaženia majetku ponukovým konaním bude majetok úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate
pod por. č. 1 – 475, označený ako zásoby.

Súpisová zložka

Opis súpisovej zložky majetku

Počet

majetku

Hnuteľný majetok

kusov

Cena/kus

č. 1

Náhradné žiar. 7W-SH3

balenie

4

1,99 €

7,96 €

č. 2

Žiar.čočka Z2121

kus

9

0,50 €

4,50 €

č. 3

Zvonček 6-8V

kus

1

8,80 €

8,80 €

č. 4

T-22 čar.spínač

kus

1

18,10 €

18,10 €

č. 5

Spínač pohybu ORBIS

kus

1

9,90 €

9,90 €

č. 6

Skúšačka MS-18

kus

2

1,70 €

3,40 €

č. 7

Žiar. EXN 50W MR16

kus

3

3,15 €

9,45 €

č. 8

Žiar. EXN 75W MR16

kus

1

3,15 €

3,15 €

č. 9

Žiar. EXN 35W MR16

kus

1

3,15 €

3,15 €

č. 10

Sklenené poistka

kus

155

0,23 €

Súpisová hodnota

35,65 €
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č. 11

Zvonček melod. DNT902

kus

1

č. 12

Zvonček melod. DNT206

kus

1

13,26 €

13,26 €

č. 13

Koncový sp. XCK-J

kus

1

16,56 €

16,56 €

č. 14

Koncový sp. XCK-A102

kus

1

46,14 €

46,14 €

č. 15

PSX600 elektr.relé

kus

2

106,28 €

212,56 €

č. 16

Zvonček list.multi 9

kus

1

13,62 €

13,62 €

č. 17

Ističe GE 63C 3p

kus

1

20,70 €

20,70 €

č. 18

Ističe GE 63B 3p

kus

3

20,70 €

62,10 €

č. 19

Ističe GE 50B 3p

kus

2

19,99 €

39,98 €

č. 20

Ističe GE 50C 3p

kus

2

19,99 €

39,98 €

č. 21

Ističe GE 40C 3p

kus

1

15,00 €

15,00 €

č. 22

Ističe GE 10C 3p

kus

5

11,62 €

58,10 €

č. 23

GE zvonček BE12

kus

5

13,61 €

68,05 €

č. 24

Moller GLS6 C13

kus

1

16,93 €

16,93 €

č. 25

Žiar.15W B22 TUNGSRAM

kus

190

0,83 €

157,70 €

č. 26

Žiar.60W E27 sviečka

kus

8

1,49 €

11,92 €

č. 27

Žiar.40W E27 sviečka

kus

1

1,49 €

1,49 €

č. 28

Žiar.SILVANIA 40W 17744

kus

2

4,99 €

9,98 €

č. 29

Žiar.SILVANIA 40W 6570 sviečka dekor

kus

2

č. 30

GREENLUX 35W GU10 JDR

kus

4

č. 31

LIGHT 42W JDR

kus

č. 32

PHILIPS R30

kus

č. 33

ILUM.25W

č. 34

PHILIPS 12V G6,3 50W

č. 35
č. 36

9,98 €

9,98 €

2,72 €

5,44 €

2,49 €

9,96 €

2

2,49 €

4,98 €

3

1,63 €

4,89 €

kus

5

0,70 €

3,50 €

kus

8

2,29 €

18,32 €

B165 15W NARVA

kus

5

0,83 €

4,15 €

Úsp.SOMOGYI 9W

kus

4

4,15 €

16,60 €

č. 37

LIGHT 28W E14

kus

2

1,60 €

3,20 €

č. 38

PHILIPS LED E14 2W

kus

4

14,99 €

59,96 €

č. 39

34684 24V G6,35

kus

5

5,15 €

25,75 €

č. 40

PHILIPS 25W E14 šporák

kus

4

1,63 €

6,52 €

č. 41

SYLVÁNIA DEKOR 100W

kus

1

6,70 €

6,70 €

č. 42

ZT500/T Halog.lineár

kus

9

1,66 €

14,94 €

č. 43

R7S Halogen

kus

2

1,66 €

3,32 €

č. 44

PHILIPS G6,35 35W

kus

9

2,29 €

20,61 €

č. 45

PHILIPS PL-L 4P 36W

kus

1

9,19 €

9,19 €

č. 46

PHILIPS LINEA 35W

kus

1

5,85 €

č. 47

PHILIPS TL 13W

kus

1

3,30 €

č. 48

Žiar. 2,4-6v krypton

kus

11

0,50 €

č. 49

ŠTARTER SYLV. 18W

kus

25

0,40 €

10,00 €

č. 50

Zás. 5kol.32A TOP

kus

1

6,99 €

6,99 €

č. 51

Bezpeč.zátka

kus

30

0,15 €

4,50 €

č. 52

Nulový prepoj

kus

1

23,20 €

č. 53

MAJÁK 37337

kus

1

241,33 €

č. 54

Istič C100 4p

kus

1

113,19 €

113,19 €

č. 55

Spúšť. Motor 7361

kus

1

17,92 €

17,92 €

č. 56

Istič OEZ 50A 3p

kus

1

19,99 €

19,99 €

č. 57

Relé Schneider LR2K

kus

1

12,61 €

12,61 €

č. 58

Relé Schneider LC1K06

kus

1

12,61 €

12,61 €

č. 59

Telemechanique LRD01

kus

1

11,60 €

11,60 €

č. 60

Mot.spúšť. 0,1-0,16

kus

1

29,84 €

29,84 €

5,85 €
3,30 €
5,50 €

23,20 €
2

41,33 €
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č. 61

TIR 02 čas.spínač

kus

1

26,39 €

26,39 €

č. 62

TR 6DN22

kus

1

5,91 €

5,91 €

č. 63

TR 6DN1

kus

1

4,20 €

4,20 €

č. 64

TK-256/4

kus

4

26,92 €

107,68 €

č. 65

04074 Stykač 63A

kus

1

69,70 €

69,70 €

č. 66

07899 prúd.chránič

kus

1

62,74 €

62,74 €

č. 67

08013 prúd.chránič

kus

1

109,20 €

109,20 €

č. 68

Stykač TR1D09

kus

1

14,13 €

14,13 €

č. 69

Istič TDZ B10 3p

kus

2

11,60 €

23,20 €

č. 70

Istič TDZ C32 3p

kus

2

11,60 €

23,20 €

č. 71

Istič TDZ B50 3p

kus

2

11,60 €

23,20 €

č. 72

Istič TDZ B10 3p

kus

3

11,60 €

34,80 €

č. 73

Istič TDZ B16 3p

kus

1

11,60 €

11,60 €

č. 74

Sporák prípojka

kus

3

11,78 €

35,34 €

č. 75

Vidlica 16A 4kol.

kus

2

4,32 €

8,64 €

č. 76

Spojka 16A poh.4kolík

kus

1

5,15 €

5,15 €

č. 77

Vidlica 16A 5kol.

kus

5

4,32 €

21,60 €

č. 78

CYCLO PLAT.Sviet.07554 PRISMA

kus

1

424,00 €

424,00 €

č. 79

TOP MET CINDY 60W Stolná

kus

1

56,43 €

56,43 €

č. 80

Trubica TLD 15W/840

kus

4

5,99 €

23,96 €

č. 81

Trubica TLD 10W/840

kus

12

3,29 €

39,48 €

č. 82

SYLVÁNIA 18W trub.

kus

27

č. 83

Gourmet 18W

kus

1

č. 84

FAREBNÁ 18W

kus

č. 85

PETRA sviet.senzorové

kus

č. 86

36W trub.farebná

č. 87

T5 28W

č. 88

4,51 €

121,77 €

12,58 €

12,58 €

2

5,48 €

10,96 €

1

45,00 €

45,00 €

kus

4

4,61 €

18,44 €

kus

7

4,51 €

31,57 €

Polylux 58w

kus

3

4,99 €

14,97 €

č. 89

Gourmet Sylvania 58W

kus

8

8,63 €

69,04 €

č. 90

36W gourmet Sylvánia

kus

12

7,99 €

95,88 €

č. 91

TLD 36W/930

kus

20

7,70 €

154,00 €

č. 92

ZS254zs bužírka

kus

7

4,65 €

32,55 €

č. 93

ZS190 zžl

kus

8

2,82 €

22,56 €

č. 94

ZS095 čier.

kus

10

0,96 €

9,60 €

č. 95

ZS064 bužírka

kus

18

0,93 €

16,74 €

č. 96

ZS048 bužírka

kus

2

0,73 €

1,46 €

č. 97

NT 150 Kanlux záves

kus

4

13,75 €

55,00 €

č. 98

Vianočný stromček SAPHIN

kus

1

149,00 €

149,00 €

č. 99

Prep.lišta 1p

kus

1

9,13 €

9,13 €

č. 100

Ventil.Dospel S100 zelený

kus

1

26,89 €

26,89 €

č. 101

TUBO 125 ventil

kus

1

9,98 €

9,98 €

č. 102

STYL 120S

kus

1

19,58 €

19,58 €

č. 103

5013G-A00213 B1

kus

3

1,63 €

4,89 €

č. 104

5013G-A00213 S

kus

4

1,63 €

6,52 €

č. 105

5013G-A00213 01

kus

5

2,29 €

11,45 €

č. 106

5013E-A00215 33

kus

2

4,83 €

9,66 €

č. 107

5013E-A00215 24

kus

7

2,29 €

16,03 €

č. 108

5013E-A00213 33

kus

1

4,83 €

4,83 €

č. 109

5013E-A00213 32

kus

1

4,83 €

4,83 €

č. 110

5013E-A00213 31

kus

11

4,83 €

53,13 €
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č. 111

5013E-A00213 23

kus

9

2,29 €

20,61 €

č. 112

5013E-A00213 05

kus

8

2,29 €

18,32 €

č. 113

5013E-A00213 02

kus

7

2,29 €

16,03 €

č. 114

5013E-A00213 07

kus

6

2,29 €

13,74 €

č. 115

5013E-A00213 21

kus

4

2,29 €

9,16 €

č. 116

5013E-A00213 08

kus

5

4,83 €

24,15 €

č. 117

5011E-A00300 07

kus

2

1,33 €

2,66 €

č. 118

5011E-A00300 33

kus

1

4,28 €

4,28 €

č. 119

5011E-A00300 21

kus

7

1,33 €

9,31 €

č. 120

5011E-A00300 08

kus

7

4,28 €

29,96 €

č. 121

5011E-A00300 34

kus

1

4,28 €

4,28 €

č. 122

5011E-A00300 01

kus

7

1,33 €

9,31 €

č. 123

5011E-A00300 05

kus

7

1,33 €

9,31 €

č. 124

5011E-A00300 23

kus

5

1,33 €

6,65 €

č. 125

5011G-A00300 H1

kus

15

1,33 €

19,95 €

č. 126

5011G-A00300 D1

kus

9

1,10 €

9,90 €

č. 127

5011G-A00300 S1

kus

6

1,10 €

6,60 €

č. 128

5014G-A01018 H1

kus

5

1,66 €

8,30 €

č. 129

5014G-A01018 D1

kus

4

1,66 €

6,64 €

č. 130

3558E-A00651 23

kus

7

1,66 €

11,62 €

č. 131

3558E-A00651 32

kus

9

3,29 €

29,61 €

č. 132

3558E-A00652 32

kus

7

4,95 €

34,65 €

č. 133

3558E-A00652 01

kus

3

1,53 €

4,59 €

č. 134

3558E-A00652 04

kus

1

2,12 €

2,12 €

č. 135

3558E-A00652 02

kus

2

2,12 €

4,24 €

č. 136

3558E-A00651 34

kus

2

3,29 €

6,58 €

č. 137

3558E-A00651 31

kus

2

3,29 €

6,58 €

č. 138

3558E-A00652 08

kus

3

4,95 €

14,85 €

č. 139

3901A-B10N

kus

9

0,99 €

8,91 €

č. 140

3902A-A001 D

kus

14

1,33 €

18,62 €

č. 141

3558E-A00651 02

kus

18

1,66 €

29,88 €

č. 142

3558E-A00653 02

kus

23

2,22 €

51,06 €

č. 143

3558C-A651 B

kus

8

1,65 €

13,20 €

č. 144

3558C-A652 B

kus

5

1,76 €

8,80 €

č. 145

3901C-B10 B1

kus

10

0,99 €

9,90 €

č. 146

3901E-A00110 05

kus

10

1,06 €

10,60 €

č. 147

3902E-A00001 24

kus

13

2,29 €

29,77 €

č. 148

3902E-A00001 08

kus

8

4,65 €

37,20 €

č. 149

3902E-A00001 21

kus

3

2,29 €

6,87 €

č. 150

3902G-A00001 B1

kus

7

1,19 €

8,33 €

č. 151

5013A-A00213 B

kus

6

2,12 €

12,72 €

č. 152

5013A-A00213 C

kus

17

2,12 €

36,04 €

č. 153

5013A-A00213 D

kus

2

2,12 €

4,24 €

č. 154

5013C-A00213 B1

kus

20

2,12 €

42,40 €

č. 155

5013C-A00215 B1

kus

6

2,12 €

12,72 €

č. 156

3558A-A651 M

kus

15

1,65 €

24,75 €

č. 157

3558A-A65 R2

kus

8

1,65 €

13,20 €

č. 158

5014A-B100 B

kus

9

2,15 €

19,35 €

č. 159

5014A-A00410 B

kus

21

2,62 €

55,02 €

č. 160

3901A-B50 B

kus

1

4,50 €

4,50 €
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č. 161

3901E-A00150 03

kus

6

4,65 €

27,90 €

č. 162

3901E-A00140 03

kus

1

4,65 €

4,65 €

č. 163

3901E-A00120 03

kus

3

1,83 €

5,49 €

č. 164

3901E-A00150 27

kus

1

4,65 €

4,65 €

č. 165

3901F-A00150

kus

2

4,65 €

9,30 €

č. 166

3901A-B41 B

kus

5

3,50 €

17,50 €

č. 167

3901A-B40 B

kus

4

3,50 €

14,00 €

č. 168

3901A-B40 D

kus

4

3,50 €

14,00 €

č. 169

3901A-B40 C

kus

1

3,50 €

3,50 €

č. 170

3901A-B40 S

kus

3

3,50 €

10,50 €

č. 171

3901E-A00141 24

kus

5

3,65 €

18,25 €

č. 172

3901E-A00131 24

kus

3

3,15 €

9,45 €

č. 173

3901E-A00141 03

kus

8

3,65 €

29,20 €

č. 174

3901E-A00121 03

kus

1

2,82 €

2,82 €

č. 175

3901E-A00330 M

kus

1

3,65 €

3,65 €

č. 176

3901A-B30 D

kus

4

2,60 €

10,40 €

č. 177

3901A-B30 C

kus

4

2,60 €

10,40 €

č. 178

3901A-B30 B

kus

1

2,60 €

2,60 €

č. 179

3901A-B31 C

kus

8

2,60 €

20,80 €

č. 180

3901A-B20 B

kus

5

1,85 €

9,25 €

č. 181

3901A-B20 C

kus

14

1,85 €

25,90 €

č. 182

3901A-B20 S2

kus

8

1,85 €

14,80 €

č. 183

3901A-B20 D

kus

2

1,85 €

3,70 €

č. 184

3901A-B28 M

kus

1

1,85 €

1,85 €

č. 185

KRYT 3558E-A00652 05

kus

10

2,60 €

26,00 €

č. 186

KRYT 3558A-A651 S2

kus

5

1,65 €

8,25 €

č. 187

KRYT 3558A-A652 D

kus

3

1,65 €

4,95 €

č. 188

KRYT 3558A-A653 D

kus

10

1,76 €

17,60 €

č. 189

KRYT 3558A-A652 C

kus

6

1,65 €

9,90 €

č. 190

KRYT 5512A-2359 M2

kus

6

6,50 €

39,00 €

č. 191

KRYT 5512A-2359 D

kus

2

6,50 €

13,00 €

č. 192

KRYT 5512A-2359 S

kus

2

6,50 €

13,00 €

č. 193

KRYT 5512A-2359 R2

kus

2

6,50 €

13,00 €

č. 194

3559-A88345 žal.

kus

5

6,31 €

31,55 €

č. 195

3558E-A00662 08

kus

3

3,90 €

11,70 €

č. 196

5518G-A02349 D1

kus

24

2,64 €

63,36 €

č. 197

3299E-A00100 kryt

kus

1

3,15 €

3,15 €

č. 198

SWING 6+6 béž.

kus

4

3,80 €

15,20 €

č. 199

SWING 6+6 hnedá

kus

2

3,80 €

7,60 €

č. 200

SWING 6+6 B1

kus

8

3,80 €

30,40 €

č. 201

SWING 6+6 C2

kus

1

3,80 €

3,80 €

č. 202

SWING č.5 C2

kus

10

3,80 €

38,00 €

č. 203

SWING č.5 S2

kus

8

3,10 €

24,80 €

č. 204

SWING č.5 hnedá

kus

5

3,10 €

15,50 €

č. 205

SWING č.6 šedá

kus

4

3,10 €

12,40 €

č. 206

SWING č.6 hnedá

kus

2

3,10 €

6,20 €

č. 207

SWING č.1 C1

kus

6

1,85 €

11,10 €

č. 208

3901J-A00030 B1

kus

2

1,70 €

3,40 €

č. 209

3901J-A00030 D1

kus

1

1,70 €

1,70 €

č. 210

3901J-A00030 C1

kus

1

1,70 €

1,70 €

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

5

Obchodný vestník 98/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.05.2014

č. 211

3901J-A00020 D1

kus

17

0,98 €

16,66 €

č. 212

3901J-A00020 S1

kus

1

0,98 €

0,98 €

č. 213

3901J-A00020 C1

kus

4

0,98 €

3,92 €

č. 214

3901J-A00010 C1

kus

6

0,50 €

3,00 €

č. 215

3901G-A00010 C1

kus

54

0,50 €

27,00 €

č. 216

3901G-A00010 S1

kus

18

0,50 €

9,00 €

č. 217

3901G-A00010 B1

kus

18

0,50 €

9,00 €

č. 218

3901G-A00010 D1

kus

27

0,50 €

13,50 €

č. 219

3901A-B10 D

kus

5

0,99 €

4,95 €

č. 220

3901A-B10 C

kus

13

0,99 €

12,87 €

č. 221

3901A-B10 S

kus

8

0,99 €

7,92 €

č. 222

3901A-B10 M

kus

7

0,99 €

6,93 €

č. 223

3901A-B10 M2

kus

14

0,99 €

13,86 €

č. 224

3901A-B10 S2

kus

11

0,99 €

10,89 €

č. 225

3901F-A00110 01

kus

8

1,06 €

8,48 €

č. 226

3901F-A00110 02

kus

14

1,06 €

14,84 €

č. 227

3901F-A00110 03

kus

18

1,06 €

19,08 €

č. 228

3901F-A00110 08

kus

11

2,30 €

25,30 €

č. 229

3901F-A00110 32

kus

20

2,30 €

46,00 €

č. 230

3901F-A00110 34

kus

7

2,32 €

16,24 €

č. 231

3901E-A00110 04

kus

7

1,06 €

7,42 €

č. 232

3901E-A00110 07

kus

10

1,06 €

10,60 €

č. 233

3901E-A00110 22

kus

7

1,06 €

7,42 €

č. 234

3901E-A00110 23

kus

19

1,06 €

20,14 €

č. 235

3901E-A00110 31

kus

2

2,06 €

4,12 €

č. 236

3901F-A00140 01

kus

2

4,65 €

9,30 €

č. 237

3901F-A00140 08

kus

2

9,92 €

19,84 €

č. 238

3901F-A00141 08

kus

1

9,92 €

9,92 €

č. 239

3901F-A00130 01

kus

23

3,15 €

72,45 €

č. 240

3901F-A00130 08

kus

3

9,30 €

27,90 €

č. 241

3901E-A00131 21

kus

3

3,15 €

č. 242

3901E-A00131 03

kus

6

3,15 €

č. 243

3901F-A00121 33

kus

1

4,91 €

4,91 €

č. 244

3901F-A00121 03

kus

10

1,83 €

18,30 €

č. 245

3901E-A00121 21

kus

1

1,88 €

1,88 €

č. 246

3901E-A00121 01

kus

1

1,83 €

1,83 €

č. 247

3901E-A00120 21

kus

2

1,83 €

3,66 €

č. 248

3901E-A00121 03

kus

2

1,83 €

3,66 €

č. 249

3901E-A00121 24

kus

3

1,83 €

5,49 €

č. 250

3901E-A00120 23

kus

4

1,83 €

7,32 €

č. 251

3901F-A00120 03

kus

3

1,83 €

5,49 €

č. 252

3901F-A00120 08

kus

7

4,91 €

34,37 €

č. 253

POPIS POLE ABB

kus

7

0,66 €

4,62 €

č. 254

3901G-A00040 H1

kus

7

1,36 €

9,52 €

č. 255

3901G-A00040 S1

kus

6

1,36 €

8,16 €

č. 256

3901G-A00040 C1

kus

9

1,36 €

12,24 €

č. 257

3901G-A00030 C1

kus

12

1,16 €

13,92 €

č. 258

3901G-A00030 S1

kus

8

1,16 €

9,28 €

č. 259

3901G-A00020 C1

kus

5

0,93 €

4,65 €

č. 260

3901G-A00020 S1

kus

2

0,93 €

1,86 €

9,45 €
18,90 €
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č. 261

3901J-A00050 B1

kus

11

3,00 €

33,00 €

č. 262

3901J-A00050 S1

kus

6

3,00 €

18,00 €

č. 263

3901J-A00040 S1

kus

8

1,36 €

10,88 €

č. 264

3901J-A00040 D2

kus

2

1,36 €

2,72 €

č. 265

3901J-A00030 S1

kus

8

1,16 €

9,28 €

č. 266

77131 kryt celý striebro Galea

kus

5

5,15 €

25,75 €

č. 267

771510 kryt delený perleť Galea

kus

3

5,84 €

17,52 €

č. 268

771327 kryt zás.striebro Galea

kus

3

2,99 €

8,97 €

č. 269

777201 rámik oceľ Galea

kus

6

4,08 €

4,48 €

č. 270

771501 rámik perleť Galea

kus

12

5,18 €

62,16 €

č. 271

771410 rámik Galea

kus

3

3,98 €

11,94 €

č. 272

771410 rámik Galea

kus

2

3,98 €

7,96 €

č. 273

771427 rámik Galea

kus

2

3,98 €

7,96 €

č. 274

771201 rámik oceľ Galea

kus

1

3,98 €

3,98 €

č. 275

77210 kryt celý oceľ Galea

kus

2

2,76 €

5,52 €

č. 276

771001 rám biely Galea

kus

2

3,15 €

6,30 €

č. 277

771502 dvojrám perleť Galea

kus

1

7,97 €

7,97 €

č. 278

771503 trojrám perleť Galea

kus

1

13,11 €

13,11 €

č. 279

777003 trojrám Galea

kus

2

7,73 €

15,46 €

č. 280

777004 trojrám Galea

kus

1

7,73 €

7,73 €

č. 281

777103 trojrám Galea

kus

1

7,73 €

7,73 €

č. 282

773031 trojrám Galea

kus

2

7,73 €

15,46 €

č. 283

772034 rámik Galea

kus

1

7,73 €

7,73 €

č. 284

774038 rámik Galea

kus

1

4,08 €

4,08 €

č. 285

777202 rámik Galea

kus

2

4,08 €

8,16 €

č. 286

777152 Galea

kus

2

4,08 €

8,16 €

č. 287

777162 Galea

kus

2

3,88 €

7,76 €

č. 288

777002 Galea

kus

1

3,88 €

3,88 €

č. 289

85108 Galea

kus

1

11,20 €

11,20 €

č. 290

Žiar.JDR-C35W Kanlux

kus

10

2,49 €

24,90 €

č. 291

Globo LED 1061

kus

6

4,98 €

29,88 €

č. 292

LED ENER. 2,5W E14

kus

10

8,99 €

89,90 €

č. 293

Trubica 2GX 40W

kus

2

9,91 €

19,82 €

č. 294

HMLI 160 Tungsram E27

kus

10

6,38 €

63,80 €

č. 295

LU 250/D/40 výbojka

kus

2

9,99 €

19,98 €

č. 296

HGMI 250/DH

kus

2

29,84 €

59,68 €

č. 297

LU 400/T/40

kus

1

20,58 €

20,58 €

č. 298

LU 70/T/E27

kus

1

10,62 €

10,62 €

č. 299

SON-T-70-E27

kus

5

10,62 €

53,10 €

č. 300

PL-S 4P 9W PHILIPS

kus

3

4,59 €

13,77 €

č. 301

LYNX-D 18W

kus

2

3,98 €

7,96 €

č. 302

Úsp. CANDLE 5W

kus

2

6,80 €

13,60 €

č. 303

HI-SPOT 50W E27

kus

4

11,62 €

46,48 €

č. 304

CANDLE DECOR 3W plameň

kus

3

7,50 €

22,50 €

č. 305

Žiar. Trubica 2D28

kus

2

13,50 €

27,00 €

č. 306

Žiar. Trubica 2D21

kus

1

11,58 €

11,58 €

č. 307

Žiar. Trubica 6w

kus

3

3,51 €

10,53 €

č. 308

HALOSPOT 35W OSRAM

kus

4

18,26 €

73,04 €

č. 309

GROLUX 75W

kus

3

5,15 €

15,45 €

č. 310

SICCA 150W

kus

2

8,90 €

17,80 €
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č. 311

60991 nálepka LEGRAND

kus

15

č. 312

AX. Rámik HB48020R

kus

2

č. 313

774274 rámik Galea

kus

č. 314

771595 kryt tel.

kus

č. 315

777495 kryt tel.

kus

č. 316

771473 kryt tel.

kus

č. 317

771275 kryt tel.

kus

č. 318

771475 kryt tel.

kus

č. 319

771495 kryt tel.

č. 320
č. 321

Deň vydania: 26.05.2014
0,15 €

2,25 €

31,53 €

63,06 €

3

3,25 €

9,75 €

1

2,66 €

2,66 €

2

2,66 €

5,32 €

2

2,66 €

5,32 €

1

2,66 €

2,66 €

1

2,66 €

2,66 €

kus

1

2,66 €

771486 kryt tel.

kus

2

2,66 €

5,32 €

771372 kryt

kus

1

3,88 €

3,88 €

č. 322

771468 kryt

kus

1

3,88 €

3,88 €

č. 323

777260 kryt

kus

1

3,88 €

3,88 €

č. 324

Skrinka SPP2

kus

1

37,44 €

37,44 €

č. 325

5512E-C02359 23

kus

4

6,61 €

26,44 €

č. 326

5518A-A2359 D

kus

9

5,24 €

47,16 €

č. 327

5014E-A00100 24

kus

10

2,62 €

26,20 €

č. 328

213.25s č.5B UNICA

kus

6

5,64 €

33,84 €

č. 329

213.25s č.5 UNICA

kus

13

4,81 €

62,53 €

č. 330

213.25s č.6 UNICA

kus

1

3,49 €

č. 331

Rámik granát.jablko

kus

2

4,15 €

8,30 €

č. 332

Rámik šedý

kus

1

1,00 €

1,00 €

č. 333

Rámik slonová

kus

1

1,00 €

1,00 €

č. 334

Spínač.FALA č.1 IP44

kus

9

2,82 €

25,38 €

č. 335

Spínač.FALA zvonček IP44

kus

1

3,15 €

č. 336

3553-06929 B

kus

2

8,30 €

č. 337

3553-tlačítko

kus

1

8,30 €

č. 338

TV+R UNICA

kus

3

11,78 €

35,34 €

č. 339

3299A-11900 B

kus

1

31,20 €

31,20 €

č. 340

TV+R TANGO šedý

kus

7

11,00 €

77,00 €

č. 341

3558E-A05940 03

kus

1

11,78 €

11,78 €

č. 342

3558E-A06940 03

kus

4

č. 343

5518A-2989 D

kus

č. 344

3558A-A52940 D

kus

č. 345

3558A-A06940 C

č. 346
č. 347

2,66 €

3,49 €

3,15 €
16,60 €
8,30 €

7,00 €

28,00 €

3

6,24 €

18,72 €

3

11,84 €

35,52 €

kus

4

6,90 €

27,60 €

3558A-A05940 D

kus

2

7,30 €

14,60 €

3558A-A06940 21

kus

1

11,70 €

č. 348

3558A-A52940 21

kus

1

11,70 €

11,70 €

č. 349

3558E-A52940 33

kus

1

15,70 €

15,70 €

č. 350

3901E-A00942 B

kus

1

3,56 €

3,56 €

č. 351

3901E-A00941 B

kus

1

3,56 €

3,56 €

č. 352

3901E-A00941 21

kus

2

3,98 €

7,96 €

č. 353

3901E-A00941 33

kus

4

3,98 €

15,92 €

č. 354

3902A-A001 B

kus

1

2,89 €

2,89 €

č. 355

3558A-A651 N

kus

7

1,65 €

11,55 €

č. 356

3558A-A652 M

kus

7

1,65 €

11,55 €

č. 357

5014M-A00100 03

kus

1

6,47 €

6,47 €

č. 358

Vyp.LYRA č-5 tmav.drev.

kus

11

3,45 €

37,95 €

č. 359

Vyp.LYRA č-5 svet.drev.

kus

1

č. 360

Vyp.LYRA TV+R set.drev.

kus

4

3,45 €
14,94 €

11,70 €

3,45 €
59,76 €
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č. 361

Vyp.LYRA Data tmav.drev.

kus

1

12,98 €

12,98 €

č. 362

Dvojrám tmav.drev.

kus

2

6,40 €

12,80 €

č. 363

Trojrám tmav.drev.

kus

1

7,15 €

7,15 €

č. 364

Štvorrám tmavo.drev.

kus

1

8,30 €

8,30 €

č. 365

3557G-A88340 B1

kus

3

6,31 €

18,93 €

SVIETIDLÁ
č. 366

171180410

kus

1

41,49 €

41,49 €

č. 367

340151710

kus

1

30,15 €

30,15 €

č. 368

54930

kus

1

6,15 €

6,15 €

č. 369

320151710

kus

1

39,99 €

39,99 €

č. 370

340841110

kus

3

29,84 €

89,52 €

č. 371

8502535

kus

5

9,92 €

49,60 €

č. 372

34087

kus

1

9,00 €

9,00 €

č. 373

366453210

kus

2

32,86 €

65,72 €

č. 374

597963110

kus

1

28,21 €

28,21 €

č. 375

363104710

kus

1

62,90 €

62,90 €

č. 376

33121

kus

1

21,58 €

21,58 €

č. 377

41104

kus

1

10,00 €

10,00 €

č. 378

330651710

kus

1

19,90 €

19,90 €

č. 379

301410610

kus

3

26,99 €

80,97 €

č. 380

80318

kus

1

16,56 €

16,56 €

č. 381

17074

kus

1

39,17 €

39,17 €

č. 382

PHILIPS 69108

kus

1

49,76 €

49,76 €

č. 383

1431 PRIZMA

kus

1

104,00 €

104,00 €
26,22 €

ESTO
č. 384

55670

kus

1

26,22 €

č. 385

53730

kus

1

37,53 €

37,53 €

č. 386

ELARA 34629

kus

1

19,90 €

19,90 €

č. 387

FALADESA 4618

kus

1

67,52 €

67,52 €

č. 388

FLAMINGO 100004

kus

1

36,00 €

36,00 €

GLOBO
č. 389

41305

kus

1

16,81 €

16,81 €

č. 390

15902

kus

2

12,50 €

25,00 €

č. 391

54900-2

kus

1

36,18 €

36,18 €

č. 392

32135

kus

2

79,33 €

158,66 €

č. 393

JUPITER 119

kus

1

36,00 €

36,00 €

č. 394

SPMA 129 MPB

kus

1

99,00 €

99,00 €

č. 395

4102 GLOBO

kus

1

32,86 €

32,86 €

č. 396

BONALUX 212

kus

1

5,01 €

5,01 €

č. 397

Nást.sviet 18W

kus

1

42,82 €

42,82 €

č. 398

3203 GLOBO

kus

1

39,90 €

39,90 €

č. 399

5101 TREND

kus

1

5,01 €

5,01 €

ESTO
č. 400

53820

kus

1

42,05 €

42,05 €

č. 401

53870

kus

1

36,00 €

36,00 €

č. 402

33414

kus

1

41,99 €

41,99 €

č. 403

36069

kus

1

46,00 €

46,00 €

MASSIVE
č. 404

33468

kus

1

41,55 €

41,55 €

č. 405

9614501

kus

1

19,99 €

19,99 €
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č. 406

33168

kus

1

19,99 €

19,99 €

č. 407

17180147

kus

1

21,59 €

21,59 €

č. 408

33186

kus

1

19,99 €

19,99 €

č. 409

EGLO 4468

kus

1

19,00 €

19,00 €

č. 410

15970 GLOBO

kus

1

15,50 €

15,50 €

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
č. 411

3553-05929 s

kus

33

4,48 €

147,84 €

č. 412

3553-05929 d

kus

7

4,48 €

31,36 €

č. 413

3553-05929 b

kus

12

4,48 €

53,76 €

č. 414

2553-07929 b

kus

3

4,81 €

14,43 €

č. 415

3503 uč.zás.

kus

14

5,81 €

81,34 €

č. 416

5512F-C0235931

kus

4

14,99 €

59,96 €

č. 417

5512E-C0235907

kus

3

9,46 €

28,38 €

č. 418

5512E-C0235922

kus

2

9,46 €

18,92 €

č. 419

5519E-A0235721

kus

9

9,46 €

85,14 €

č. 420

5519E-A0235731

kus

5

11,99 €

59,95 €

č. 421

5519E-A0235722

kus

8

9,46 €

75,68 €

č. 422

5519E-A0235734

kus

10

11,99 €

119,90 €

č. 423

5519E-A0235732

kus

6

11,99 €

71,94 €

č. 424

5518E-A235903

kus

6

6,14 €

36,84 €

č. 425

5518A-A2349M

kus

8

5,24 €

41,92 €

č. 426

5518A-A2349R

kus

4

5,24 €

20,96 €

č. 427

3558E-A0065133

kus

12

3,29 €

39,48 €

č. 428

3558E-A0065134

kus

10

3,29 €

32,90 €

č. 429

3558E-A0065122

kus

9

1,83 €

16,47 €

č. 430

3558E-A0065107

kus

7

1,86 €

13,02 €

č. 431

3558E-A0065224

kus

16

2,32 €

37,12 €

č. 432

3558E-A0065221

kus

19

2,32 €

44,08 €

č. 433

3558E-A0065223

kus

10

2,32 €

23,20 €

č. 434

3558E-A0065207

kus

20

2,32 €

46,40 €

č. 435

3292E-A2020008

kus

1

121,68 €

121,68 €

č. 436

3299A-A12100B

kus

1

3,15 €

3,15 €

č. 437

3558A-52940S

kus

6

č. 438

3557G-A88340B

kus

20

6,31 €

126,20 €

č. 439

3558A-A652R

kus

19

1,65 €

31,35 €

č. 440

3558A-A652M

kus

19

1,65 €

31,35 €

č. 441

3558A-A652S

kus

12

1,65 €

19,80 €

č. 442

3558A-A652N

kus

13

1,65 €

21,45 €

č. 443

3558A-05940C

kus

3

8,30 €

24,90 €

č. 444

5013U-A00105

kus

10

15,77 €

157,70 €

č. 445

770104 VALENA žal.

kus

3

9,46 €

28,38 €

č. 446

771937

kus

1

19,85 €

19,85 €

č. 447

771404

kus

2

13,24 €

26,48 €

č. 448

771205

kus

1

19,85 €

19,85 €

č. 449

777212

kus

3

4,81 €

14,43 €

č. 450

771227

kus

3

4,27 €

12,81 €

č. 451

771527

kus

22

3,88 €

85,36 €

č. 452

771312

kus

5

4,81 €

24,05 €

č. 453

777010

kus

10

2,17 €

21,70 €

č. 454

84326

kus

3

13,94 €

41,82 €

10,62 €

63,72 €

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. 455

HS 4413

kus

1

86,97 €

86,97 €

č. 456

HS 4142

kus

3

10,62 €

31,86 €

č. 457

HS 4003

kus

2

13,33 €

26,66 €

č. 458

HA 4802 LVE

kus

1

55,00 €

55,00 €

č. 459

XB 4802 AXS

kus

1

49,46 €

49,46 €

č. 460

HC 4258 110 telef.

kus

1

8,78 €

8,78 €

č. 461

HX 4001

kus

1

11,62 €

11,62 €

č. 462

10981

kus

30

1,50 €

45,00 €

č. 463

HB 4802 OR

kus

2

31,53 €

63,06 €

č. 464

3299A-11900B

kus

1

31,20 €

31,20 €

č. 465

3558-06750

kus

2

5,99 €

č. 466

Poistka VNO 100A

kus

135

5,15 €

695,25 €

č. 467

Poistka PH00 100A

kus

50

2,32 €

116,00 €

č. 468

DEON 51A 101

kus

1

č. 469

DEON BA51

kus

1

č. 470

Zapal.TYP 511,1

kus

5

22,57 €

112,85 €

č. 471

Sviet.nevybuš.51114,01

kus

6

102,50 €

615,00 €

č. 472

Prud.chrán.FI80

kus

1

99,25 €

99,25 €

č. 473

Istič J7K 10A

kus

1

26,50 €

26,50 €

č. 474

Termostat

kus

1

10,46 €

10,46 €

č. 475

Topné teleso

kus

1

5,81 €

Spolu:

81,33 €
102,22 €

11,98 €

81,33 €
102,22 €

5,81 €
14 105,71 €

2. Oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli správcu.
3. Podmienky ponukového konania si záujemca môže vyzdvihnúť u správcu. Zverejnené budú v Obchodnom
vestníku. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť ohliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so
správcom.
4. Vyhlasuje sa 3. ponukové konanie na predaj všetkých zásob uvedených v súpise majetku za minimálnu
predajnú cenu 7.052,86 EUR.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 30 dní, počnúc dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené do kancelárie správcu.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·
·

·
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského
registra
musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách.
musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu podstaty JUDr. Alena
Kaplanová, správca, Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ – 25K/25/2013 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky v lehote na predkladanie ponúk (30 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku). Včas doručené záväzné ponuky na
adresu kancelárie, správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
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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Čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.

7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou 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 záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou
na základe plnej moci alebo splnomocnenia, správca neprihliada.
8. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o čom spíše
zápisnicu. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
9. Výsledky ponukového konania s uvedením najvhodnejšej ponuky správca emailom oznámi zástupcovi
veriteľov do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude
považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami ponukového konania.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
10. Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola úspešná, do 3 pracovných dní odo dňa
otvorenia obálok s ponukami. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou
tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy a uhradenie kúpnej ceny.

11. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do
10 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 10 tohto pokynu. V tejto lehote je úspešný
záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň 10 - dňovej lehoty.
V Piešťanoch, dňa 21. 5. 2014

K009837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Fábry - CRONOS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želovce 1, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 892 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2010 S610
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu JUDr. Jozef Veselý, správca úpadcu Zsolt Fábry –
CRONOS, 991 06 Želovce, Mikszáthova 25/47, oznamuje, že na základe udeleného písomného súhlasu
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k. 2K 5/2010 - 195 zo dňa 25.04.2014 vylučuje zo Súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej
veci/súbor: Poľnohospodársky pluh domácky vyrobený; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 170,00 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor:
Poľnohospodárska sejačka domácky vyrobená; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 180,00 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Poľnohospodárska
vlečka domácky vyrobená; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 150,00 € vo
Veľkom Krtíši dňa 14.05.2014 JUDr. Jozef Veselý, 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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K009838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 823 384
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2013 S1678
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok

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

- pohľadávka veriteľa PROF & PARTNERS s.r.o., so sídlom Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 46 070 885,
prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č.:
1 - pohľadávka v celkovej sume 2.300,00 EUR.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K009839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ÖRMESTER Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korzo Bélu Bartóka 12/345, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 061
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/44/2013 S314
Spisová značka súdneho spisu:
25K/44/2013
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v 1. poradí: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, číslo zabezpečenej pohľadávky:
82/U.
Peňažné pohľadávky:
Dlžník: CFE Slovakia, s. r. o., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 946 521
Celková suma: 4 012,13 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: úroky z omeškania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spor: konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 31Cb/157/2011

Dlžník: PEKRIS, s. r. o., Pažitná 7, 927 01 Šaľa, IČO: 34 138 170
Celková suma: 47 796,19 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: odmena za poskytnuté bezpečnostné služby
Spor: konanie vedené na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/2/2012

Dlžník: JUDr. Tibor Timár, Vinohradnícka 176/55, 927 01 Šaľa
Celková suma: 10 538,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: náhrada škody

Dlžník: EURO Financovanie SK, s. r. o., Čižmárska 9097/2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 636 099
Celková suma: 1 590,22 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Rozsudok Okresného súdu Nové Zámky, č. k. 14Cb/170/2013 zo dňa 17. 09.
2013
Spor: konanie vedené na Okresnom súde Nové Zámky, č. k. 14Cb/170/2013

Dlžník: Alžbeta Juhosová, 925 42 Trstice č. 1121
Celková suma: 288,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120465, 20120922

Dlžník: Jozef Tirinda, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 78
Celková suma: 216,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120213, 111018

Dlžník: Denisa Pitáková, Narcisová 1943/24, 927 05 Šaľa
Celková suma: 48,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradená faktúra za strážnu službu č. 11411

Dlžník: Zuzana Martišková, Nitrianska 1403, 927 05 Šaľa
Celková suma: 81,60 €
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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Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120470, 20120927

Dlžník: NiZo-stav, s. r. o., 925 82 Tešedíkovo č. 1505, IČO: 36 559 857
Celková suma: 1 672,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120512, 20120683, 20120175,
20120430, 11042, 11708, 11978, 20120889

Dlžník: IZOSTAR SLOVAKIA, spol. s r. o., 925 84 Vlčany č. 573, IČO: 44 769 601
Celková suma: 215,10 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 10806, 11190

Dlžník: Juraj Pápay – JUPA, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa, IČO: 34 453 555
Celková suma: 962,40 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120560, 20120693, 20120675,
20120166, 20120422, 20120440, 20120881, 20120898, 11969

Dlžník: DEMOX 2, spol. s r. o., 925 91 Kráľová nad Váhom č. 595, IČO: 31 421 113
Celková suma: 358,50 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120841, 20120633, 20120380

Dlžník: DAREX, s. r. o., Z. Kodálya 790/12, 924 00 Galanta, IČO: 34 096 981
Celková suma: 144,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradená faktúra za strážnu službu č. 20120907

Dlžník: COLOR TRADE, s. r. o., 925 08 Čierny Brod č. 565, IČO: 45 670 064
Celková suma: 144,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradená faktúra za strážnu službu č. 20120449

Dlžník: Carrier Company, s. r. o., 925 08 Čierny Brod č. 565, IČO: 45 670 064
Celková suma: 396,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120448, 20120701, 20120906,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené faktúry za strážnu službu č. 20120448, 20120701, 20120906,
20120908

K009840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočské Lúky 2, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 445 312
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/31/2012 S1281
Spisová značka súdneho spisu:
26K/31/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Predseda zasadnutia VV: JUDr. Anita Krčová, správca
Zapisovateľ: JUDr. Anita Krčová, správca
Úpadca: Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s., so sídlom: Levočské Lúky č. 2, 054 01 Levoča, IČO:
36 445 312
Zasadnutie sa konalo per rollam
Členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
2. MAROŠKO s.r.o. v likvidácii, sídlo: Okružná č. 62, Michalovce, IČO: 36212547, zastúpená: JUDr. Rudolf
Manik PhD.
3. Prima banka Slovensko, a.s., sídlo: Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
Program:
1.) Voľba predsedu veriteľského výboru
Priebeh zasadnutia:
Správca zaslal písomne všetkým členom veriteľského výboru návrh na voľbu predsedu veriteľského výboru úpadcu
Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s. listom zo dňa 08.05.2014. Správca požiadal členov veriteľského
výboru o písomné hlasovanie per rollam. V lehote uvedenej správcom sa vyjadrili písomne všetci členovia VV, ktorí
vyslovili súhlas s predloženým návrhom predsedu veriteľského výboru a schválili nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
"Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru úpadcu Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s.
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.“
Výsledky hlasovania:
Za: 3 členovia VV (Slovenská konsolidačná, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., MAROŠKO s.r.o. v likvidácii)
Proti: 0, Nehlasoval: 0, Uznesenie bolo prijaté
V Košiciach 19.05.2014
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K009841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje V. kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávok
zaradených do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19,
Trnava, IČO: 36 715 603, ako celku:
č.
označenie majetku
zl.
42

súpisová
hodnota

peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, vo výške 408 809,76 €,
408 809,76 €
z titulu poskytnutia pôžičky a platenia úrokov

43 peňažná pohľadávka voči ESATTO, s.r.o., Sekurisova 584, 97 01 Brezno, IČO: 36 323 632

421 448,24 €

44

peňažná pohľadávka voči BJB, s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 867 400, z titulu predaja tovaru na
485 871,20 €
základe kúpnej zmluvy

45

peňažná pohľadávka voči Rail Technology & Logistics GmbH, Hamburger Str. 11, 39 124 Magdeburg, z titulu úhrady
7 877,20 €
nákladov spojených s prenájmom

47

peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, z titulu predaja tovaru
821 100,00 €
na základe kúpnej zmluvy

48 peňažná pohľadávka voči NACCO S.A.S, 40 rue La Boetie, 750 08 Paris, France, z titulu prenájmu vozňov
49

36 916,13 €

peňažná pohľadávka voči SIN PAR, s.r.o., Kapitulská 6, 917 02 Trnava, IČO:44 739 273, z titulu poskytnutia úveru a
1 668,68 €
platenia úrokov

52 pohľadávka voči osobe Roman Kováčik, nar.: 25.04.1974, Vajanského 6728/18, 917 01 Trnava, titulom náhrady škody 1 676 165,41 €
spolu:

3 859 856,62 €

Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 17. 6. 2014 do 15:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 18. 6. 2014 o 9:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po
udelení súhlasu veriteľského výboru.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam ponúkaného majetku požiadať písomne na adrese
kancelárie správcu alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 25K/32/2012, NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky za pohľadávky ako celku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
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- doklad o tom, že minimálne 10 % z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu č. SK45 5600 0000 0027
5674 5001, v Prima banke Slovensko, a.s., a
- označenie čísla účtu záujemcu, na ktorý má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená záloha.
3. Záujemca je povinný minimálne 10% z ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu č. č. SK45 5600 0000 0027
5674 5001, vedenom Prima bankou Slovensko, a.s.
4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
5. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi.
Vyhodnotenie ponúk:
1. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku, pričom je potrebný
súhlas veriteľského výboru s výškou ponúkanej odplaty.
2. Zvyšok odplaty je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet
správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace
s uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku znáša úspešný záujemca.
3. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, prepadne zložená zábezpeka do všeobecnej podstaty a
správca je oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu, pokiaľ existuje.
4. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu s oznámením, že v
ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
uvedenom správcom.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K009842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Bažík v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stodolisko 282/8, 027 32 Habovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014/S1300
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu Dominik Bažík, narodený 25.08.1983, trvale bytom Stodolisko 282/8, 027
32 Habovka, prechodne bytom Vlárska 11, 833 10 Bratislava, do 31.03.2013 podnikajúci pod obchodným menom
Dominik Bažík – LEDSTYLE, s miestom podnikania Stodolisko 282/8, 027 32 Habovka, IČO: 45 709 467, zvoláva v
súlade s ustanovením § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.07.2014 o 09:00 hod. v
kancelárii správcu so sídlom: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, II. poschodie administratívnej budovy, a to s
nasledovným programom schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR)
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4. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc, resp. písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto
konaní a dokladom totožnosti.
V Ružomberku, dňa 21.05.2014
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K009843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Čauderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 31K 9/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 9/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda č. 48, 040 01
Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Beáta Čauderová, nar. 01.08.1972, P.I.
Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce, štátny občan SR, že nahliadať do správcovského spisu je možné v
sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Košice I, Južná trieda č. 48, 040 01 Košice, každý pracovný deň
v úradných hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle
055 / 622 04 60, prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K009844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Čauderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 31K 9/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca Beáta Čauderová, nar.
01.08.1972, P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce, štátny občan SR (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme,
že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 31K/9/2014 zo dňa 05.05.2014 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 89/2014 zo dňa 13.05.2014 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Južná trieda č. 48, 040 01 Košice (ďalej aj len
ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Beáta Čauderová, nar. 01.08.1972, P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce, citizen of the Slovak
Republic, our duty is to inform you, that the District Court in Košice I. No. 31K/9/2014 dated 05.05.2014 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 89/2014 from 13.05.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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promulgated in the Commercial bulletin No. 89/2014 from 13.05.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Južná trieda č. 48, 040
01 Košice as the 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 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá
(§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which
(§ 28 sec. 1 BRA).

nie
is

je
not
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the
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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 was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K009845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Karady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
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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Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
28K/30/2012S1393
28K/30/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

29. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
- popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie od 01.04.2014 do 30.04.2014
- súpisová hodnota: 100,00

mena:

EUR

V Považskej Bystrici dňa 20. mája 2014
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K009846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. & K. ENERGY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Odborárov 1322/56, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 132 662
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2014 S 1555
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Michal Kiča, reštrukturalizačný správca dlžníka: J. & K. ENERGY s.r.o., so sídlom Ul. Odborárov 1322/56, 945
01 Komárno, IČO: 44 132 662, týmto v zmysle ustanovenia § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7. júla 2014 o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti J2 v
budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, na ulici Akademická 4, 949 01 Nitra. Prezentácia veriteľov začne od
09.45 hod.
Program prvej schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti
2. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver
Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť správcovi alebo ním poverenému
zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa konať sa musí správcovi alebo
ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a listinou osvedčujúcou jej oprávnenie v
mene veriteľa konať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca zároveň podľa ustanovenia § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvé zasadnutie veriteľského
výboru, ktoré sa uskutoční po skončení prvej schôdze veriteľov v mieste jej konania. Správca žiada dlžníka, aby sa
prvého zasadnutia veriteľského výboru zúčastnil.
Mgr. Michal Kiča, správca

K009847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 529 087
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2013 S293
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o. v konkurze so sídlom Novozámocká č. 222, 949 05
Nitra 5, IČO: 36 529 087,správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 a 4 ZKR/:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení 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.
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K009848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISC Real, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 811 718
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Imrich Tardík
Sídlo správcu:
Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2013 S62
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Imrich Tardík správca úpadcu ISC Real s.r.o. v konkurze, v konaní vedené na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 6K/37/2013, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 7.3.2014, oznamuje 4. kolo verejného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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k. 6K/37/2013, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 7.3.2014, oznamuje 4. kolo verejného
ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj majetku úpadcu, ktorého zapísanie do
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 197/2013 dňa 11.10.2013 pod položkou K018019,
typ súpisovej zložky majetku peňažné pohľadávky, poradové číslo súpisovej zložky majetku č. 3, 4, 14, 24 až 54, 56
a 57 za najvyššiu ponuku so súhlasom veriteľského výboru, ako celku:

súp. Dlžník:
č.
Borderless Cooled Logistics, s.r.o., Hraničná 18, 82105 Bratislava, IČO: 45511845:
3–4
faktúra za poskytnuté služby č. 110045, splatná 17.02.2011 na 2314,40 Eur;
faktúra č. 100554 splatná dňa 09.12.2010 na 23,80 Eur, nedoplatok 12,17 Eur.
Intertruck, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 43936237, faktúra č. 20110044 za poskytnuté služby splatná 21.01.2011 na
14
648,00 Eur, nedoplatok 5,40 Eur.
ISC Trans, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44042078, nedoplatok faktúry č. 120001 splatnej 21.02.2012 vystavenej na
24
58.168,86 Eur. Výška nedoplatku 39.115,20 Eur.
Kamsped, s.r.o, v konkurze, Šuleková 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36715409:
25 –
nedoplatok faktúry za poskytnuté služby č. 120002 na 302,40 Eur splatnej 06.04.2012 v sume 2,52 Eur;
27
nedoplatok faktúry za poskytnuté služby č. 20110114 na 803,50 Eur splatnej 03.10.2011 v sume 6,70 Eur;
nedoplatok faktúry za poskytnuté služby č. 20110113 na 773,50 Eur splatnej 03.10.2011 v sume 6,45 Eur.
Mondial Transports, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36826723:
34 –
faktúra za poskytnuté služby č. 20090322 splatná 11.05.2009 na sumu 595,00 Eur;
35
faktúra za poskytnuté služby č. 20090386 splatná 04.06.2009 na sumu 595,00 Eur.
Pelgroms Slovakia, s.r.o., Slovenská 65, 080 01 Prešov, IČO: 43962068:
faktúra za poskytnuté služby č. 90015 splatná 16.02.2009 na sumu 33,32 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 90090 splatná 17.03.2009 na sumu 33,32 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č.20090050 splatná 06.02.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 90136 splatná 15.04.2009 na sumu 33,32 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090243 splatná 09.04.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090276 splatná 09.04.2009 na sumu 952,00 Eur;
36 –
faktúra za poskytnuté služby č. 90214 splatná 12.06.2009 na sumu 33,32 Eur;
50
faktúra za poskytnuté služby č. 20090335 splatná 12.05.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090379 splatná 03.06.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 90214 splatná 12.06.2009 na sumu 33,32 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090468 splatná 07.07.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 90262 splatná 14.07.2009 na sumu 33,32 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090625 splatná 07.10.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090729 splatná 06.11.2009 na sumu 476,00 Eur;
faktúra za poskytnuté služby č. 20090755 splatná 07.12.2009 na sumu 476,00 Eur.
Process Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 43819508, faktúra za poskytnuté služby č. 100250 splatná 16.06.2010
51
na 23,80 Eur.
SLOVALO, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45891044:
52 –
faktúra za poskytnuté služby č. 110040 splatná 09.02.2011 na 33,60 Eur;
53
faktúra za poskytnuté služby č. 100579 splatná 11.01.2011 na 63,07 Eur.
TGS Logistik, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 43803512, faktúra za poskytnuté služby č. 20090271 splatná 09.04.2009 na
54
952,00 Eur.
56
IS Consulting Assistance S.r.l., Bucuresti, Sector 1, Str. Prof.Gr.Cobalcescu nr. 46, bureau nr. 36, finančná výpomoc 5.800,00 Eur.
ISC Trans, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44042078, finančná výpomoc - na spoločnosť boli prevedené finančné
57
prostriedky ale aj uhrádzané záväzky spoločnosti ISC Real, s.r.o. v celkovej sume 389.234,68 Eur, z toho započítaných 212.118,83 Eur,
na úhradu 177.115,85 Eur.

Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 04. 6. 2014 do 15:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Imrich Tardík, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 5. 6. 2014 o 10:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po
udelení súhlasu veriteľského výboru.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam ponúkaného majetku požiadať písomne na adrese
kancelárie správcu alebo mailom na tardik@tardik.sk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 6K/37/2013, NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky za pohľadávky ako celku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
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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- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- doklad o tom, že minimálne
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- označenie čísla účtu záujemcu, na ktorý má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená záloha.
3. Záujemca je povinný minimálne 10% z ponúkanej odplaty
SK2056000000009433076001, vedenom Prima bankou Slovensko, a. s.

zložiť

v

prospech

účtu

4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
5. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi.
Vyhodnotenie ponúk:
1. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku, pričom je potrebný
súhlas veriteľského výboru s výškou ponúkanej odplaty.
2. Zvyšok odplaty je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet
správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace s
uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku znáša úspešný záujemca.
3. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, prepadne zložená zábezpeka do všeobecnej podstaty a
správca je oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu, pokiaľ existuje.
4. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu s oznámením, že v
ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
uvedenom správcom.

JUDr. Imrich Tardík, správca

K009849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROVÍNO Čebovce a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 15, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2012 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Opis súpisovej zložky - Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Agro Čelovce s.r.o., Čelovce 77, IČO: 36 621 269 –
nájomné za mesiac máj 2014 Súpisová hodnota - 166,70€
Oddelená podstata - číslo zabezpečenej pohľadávky: O40 – Veriteľ: OTP Banka Slovensko a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBAL SERVIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mäsiarska 46, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 146 887
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 04 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/51/2013 S 1185
Spisová značka súdneho spisu:
26K/51/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
z prvej schôdze veriteľov konanej dňa 19.05.2014 o 14.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu JUDr. Soni
Géciovej, Štúrova 44, 040 01 Košice v konkurznej veci sp. zn. 26K/51/2013 úpadcu: GLOBAL SERVIS
SLOVAKIA, s.r.o. Mäsiarska 46, 040 01 Košice
Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
Informácia správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
Voľba členov veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver

I. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prvú schôdzu veriteľov otvoril o 14.00 hod. splnomocnený zástupca správcu na základe plnej moci dňa 19.05.2014
ako predseda schôdze veriteľov, prítomných privítal a oboznámil ich opätovne s programom schôdze veriteľov.
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov bol uverejnený v Obchodnom vestníku 72/2014 a bola dodržaná lehota
ustanovená v § 34 ods. 4 zákona NRSR č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ZKR).
V zmysle § 35 ods.3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo
do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.

II. Informácia správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
Splnomocnený zástupca správcu oboznamuje schôdzu veriteľov s tým, že majetok úpadcu nebol zverejnený
v Obchodnom vestníku, pretože žiadny majetok úpadcu nie je. Správcovi sa počas výkonu predbežnej správy
nepodarilo zistiť, aký je majetok dlžníka. Predbežný správca vychádzal len z dostupných dokladov tretích osôb,
z ktorých bolo zrejmé, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľností, motorových vozidiel, nemá cenne papiere, nemá
vedené žiadne majetkové účty v bankách. Dlžník neposkytol predbežnému správcovi súčinnosť a nepredložil mu
účtovnú evidenciu. Výzvy adresované dlžníkovi a konateľovi spoločnosti do sídla spoločnosti a tiež na bytovú
adresu konateľovi a jedinému spoločníkovi p. Nebih Zuka, bytom Štefánikova 61, Bardejov, sa vrátili nedoručené
s poznámkou „adresát je neznámy“. Pri osobnej prehliadke na adrese dlžníka: Mäsiarska 46, Košice, správca
dlžníka nenašiel, na tejto adrese sa nachádza len jedna prevádzka, a to kaviareň. Majiteľka kaviarne oznámila
správcovi, že dlžníka nepozná, dlžník nemá na tejto adrese žiadne kancelárske, resp. iné priestory na prevádzku.
Nemá tam žiadnu informačnú tabuľu, ani priečinok na príjem pošty. Správca osobne vycestoval aj do Bardejova,
aby sa s konateľom stretol na jeho bytovej adrese, čo sa však nepodarilo, konateľa na adrese v Bardejove správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aby sa s konateľom stretol na jeho bytovej adrese, čo sa však nepodarilo, konateľa na adrese v Bardejove správca
nenašiel. O uvedených skutočnostiach predbežný správca vo svojej záverečnej správe informoval konajúci súd.
Vzhľadom na skutočnosti uvedené predbežným správcom, nemôže konajúci súd jednoznačne konštatovať, či
v čase rozhodnutia majetok dlžníka postačuje aspoň na úhradu nákladov konkurzu, avšak s prihliadnutím na
skutočnosť, že dlžník neposkytol predbežnému správcovi súčinnosť, a teda predbežný správca sa nevedel vyjadriť
k majetku a záväzkom a ani k odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka, súd má pochybnosti o nemajetnosti
dlžníka, a preto z opatrnosti vyhlásil na majetok dlžník konkurz.
Konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.02.2014, uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 31/2014 zo dňa 14.02.2014.
Do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky 5 veritelia s počtom prihlášok 5, pohľadávky veriteľov sú evidované v sume
432.562,44 Eur.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca podá návrh na zrušenie konkurzu pre nemajetnosť.

Hlasovanie: za prednesenú správu o činnosti správcu hlasovali veriteľ č. 2, 5, 4 t.j. 100% prítomných veriteľov, čo
predstavuje 100 % všetkých hlasov prítomných veriteľov.
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1 : Schôdza veriteľov schvaľuje správu o činnosti správcu

III . Voľba členov veriteľského výboru
Schôdze konkurzných veriteľov sa zúčastnili traja veritelia.
Predseda schôdze veriteľov navrhol, aby sa členmi veriteľského výboru stali prítomní veritelia a to: veriteľ č. 2
Slovenská republika - Daňový úrad Košice (splnomocnenec Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava), veriteľ č. 5
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. a veriteľ č. 4 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.
Hlasovanie: za zvolený veriteľský výbor hlasovali veritelia č. 2, 5, 4 t.j. 100% prítomných veriteľov, čo predstavuje
100 % všetkých prítomných hlasov veriteľov.
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 2: Členmi veriteľského výboru sa stali veritelia č. 2 Slovenská republika - Daňový úrad
Košice (splnomocnenec Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava), veriteľ č. 5 Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s. a veriteľ č. 4 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice.

IV. Rozhodovanie o výmene správcu
Predseda schôdze veriteľov požiadal veriteľov v súlade s § 36 ZKR, aby predniesli svoje návrhy na výmenu
správcu. Žiaden z veriteľov nepredniesol návrh na výmenu správcu.

Hlasovanie: Za zotrvanie správcu hlasovali veritelia č. 2, 5, 4 t.j. 100% prítomných veriteľov, čo predstavuje 100 %
všetkých prítomných hlasov veriteľov.
Proti: 0 hlasov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu JUDr. Soňu Géciovú

V. Rôzne, záver
Predseda schôdze veriteľov vyzval prítomných veriteľov na podnety, resp. aby uplatnili námietky proti prijatým
uzneseniam. Veritelia námietky proti uzneseniam číslo 1 až 3 prijatým na tejto schôdzi neuplatnili.
Predseda po vyčerpaní programu schôdze veriteľov poďakoval prítomným za účasť a schôdzu veriteľov ukončil
o 14.20 hod.
Splnomocnený zástupca správcu po ukončení schôdze zvoláva schôdzu veriteľského výboru s jediným bodom
programu: Voľba predsedu veriteľského výboru.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.

V Košiciach 19.05.2014
Zapísal predseda schôdze veriteľov: splnomocnený zástupca správcu

K009851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Mináriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2014 S1070
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 4019983471/7500
Zostatková suma: 1.500,- eur
Banka: ČSOB, a.s.
Súpisová hodnota: 1.500,- eur
JUDr. Peter Frajt, správca

K009852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBAL SERVIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mäsiarska 46, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 146 887
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štúrova 44, 040 01 Košice
26K/51/2013 S 1185
26K/51/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvej schôdze veriteľského výboru konanej dňa 19.05.2014 o 14.30 hod. v priestoroch kancelárie
správcu JUDr. Soni Géciovej, Štúrova 44, 040 01 Košice v konkurznej veci sp.zn. 26K/51/2013 úpadcu: GLOBAL
SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. Mäsiarska 46, 040 01 Košice
Program:
I. Voľba predsedu veriteľského výboru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

I. Voľba predsedu veriteľského výboru
Schôdza veriteľského výboru sa uskutočnila bezprstredne po ukončení schôdze konkurných veriteľov.
Členovia veriteľského výboru po vzájomnej dohode zvolili za predsedu SR Daňový úrad zastúpený Slovenskou
konsolidačnou a.s. Bratislava.
Veriteľský výbor sa dohodol so správcom o ďalšej elektronickej spolupráci a v prípade zistenia majetku požiada o
uložtenie záväzného pokynu písomnou formou.
Bolo prijaté uznesenie: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: SR Daňový úrad Košce zastúpený
Slovenskou konsolidačnou a.s. Bratislava.
Nakoľko bol program vyčerpaný, predseda sa poďakoval za účasť.

Košice, 19.05.2014

Zapísal: predseda VV Daňový úrad zastúpený Slovenskou konsolidačnou a.s. Bratislava

K009853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ako správca ustanovený v horeuvedenom konaní predkladám nasledovný doposiaľ zistený súpis majetku úpadcu.
Súbor majetku, oddelená podstata:
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Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4448, okres Považská Bystrica, Obec Považská Bystrica, k.ú.
Považská Bystrica, vo veľkosti 1/1:
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1700/3 – druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia – pozemok, na ktorom je postavvená inžinierska stavba,
cestná, miesta a účelová komunikácia, lsná cesta, poľná cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich súčasti,
o celkovej výmere 349 m2
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1700/20 – druh pozemku:
ovocné sady, spôsob využitia – pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami, ovocnými
sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi, o celkovej výmere 2571 m2
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1700/22 – druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia –
pozemok na ktorom je postavená bytová budova so
súpisným číslom, o celkovej výmere 227 m2. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1700/22 je
evidovaný na LV č. 8756.
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1700/23 – druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia – pozemok, na ktorom je dvor, o celkovej výmere 10 m2
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1700/24 – druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia – pozemok, na ktorom je dvor, o celkovej výmere 4 m2

Údaje
zabezpečeného
veriteľa :

1. Všeobecná úverová banka a.s. , Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320 155

2. FKH elektro, s.r.o., Nobelovo námestie 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 372 358
Opis zabezpečovacieho
záložné právo
práva :
Poradové číslo: 1
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Všeobecná úverová banka a.s. , Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31320 155, na základe Zmluvy o zraidení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.
Opis
zabezpečenej 001/039265/08-001/000 z 20.01.2009
pohľadávky
Poradové číslo 2
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z pôžičky v prospech: FKH elektro, s.r.o., Nobelovo námestie 1260/5,
851 01 Bratislava, IČO: 36 372 358 na základe Záložnej zmluvy zo dňa 12.04.2010
Výška
zabezpečenej 335.832,69 EUR záložný veriteľ poradové číslo 1
pohľadávky
196,387,45 EUR záložný veriteľ poradové číslo 2
Deň zapísania majetku
21.5.2014
do súpisu :
Dôvod zapísania
Evidencia nehnueteľností Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor
Poznámka :
nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve úpadcu

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 87568, okres Považská Bystrica, Obec Považská Bystrica, k.ú. Považská
Bystrica, vo veľkosti 1/2:
- Stavba rodinného domu súpisné číslo 4433, na parcele číslo 1700/22

Údaje
zabezpečeného
veriteľa :

1. Všeobecná úverová banka a.s. , Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320 155

2. FKH elektro, s.r.o., Nobelovo námestie 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 372 358
Opis zabezpečovacieho
záložné právo
práva :
Poradové číslo: 1
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Všeobecná úverová banka a.s. , Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31320 155, na základe Zmluvy o zraidení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.
Opis
zabezpečenej 001/039265/08-001/000 z 20.01.2009
pohľadávky
Poradové číslo 2
Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z pôžičky v prospech: FKH elektro, s.r.o., Nobelovo námestie 1260/5,
851 01 Bratislava, IČO: 36 372 358 na základe Záložnej zmluvy zo dňa 12.04.2010
Výška
zabezpečenej 335.832,69 EUR záložný veriteľ poradové číslo 1
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Výška
zabezpečenej 335.832,69 EUR záložný veriteľ poradové číslo 1
pohľadávky
196,387,45 EUR záložný veriteľ poradové číslo 2
Deň zapísania majetku
21.5.2014
do súpisu :
Dôvod zapísania
Evidencia nehnueteľností Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor
Poznámka :
nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vo veľkosti ½

Súpisová hodnota vyššie špecifikovaného súboru majetku: 337.700,- EUR

K009854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimazevský - 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: 38/46/2013 S1691
Spisová značka súdneho spisu:
38/46/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka číslo 1:
Súbor majetku tvoriaci zariadenie kuchyne:
a)
Ostovček s el.varnou doskou Elektrolux a barovým pultom a prac. doskou z umelého kameňa Corian, rok
nadobudnutia 2006
b)

Digestor ostovčekový Faber, rok nadobudnutia 2006

c)

Potravinová skriňa, rok nadobudnutia 2006

d)

Chladnička Liebherr s mrazničkou, rok nadobudnutia 2006

e)

L-zostava ľavá s umývačkou Whirpool, rok nadobudnutia 2006

f)

stred L-zostavy s umývadlom Franke, rok nadobudnutia

g)

L- zostava pravá , rok nadobudnutia 2006

h)

Horné skrinky 2ks, rok nadobudnutia

2006

2006

i)
Skrine na elektrospotrebiče vrátane elektrospotrebičov: kávovar AEG, mikrovlnka Zanussi,
teplovzdučná rúra Electrolux, rok nadobudnutia 2006
j)

2 ks barové stoličky, rok nadobudnutia 2006

k)

Pracovná doska v L-zostave z umelého kameňa Corian, rok nadobudnutia 2006

deň zapísania do súpisu : 21.05.2014,
dôvod zapísania : majetok vo výlučnom vlastníctve úpadcu, na základe oznámenia úpadcovej manželky
Súpisová hodnota vyššie špecifikovaného súboru majetku: 5.000,00 Eur

Súpisová položka č. 2
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Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, súpisová hodnota 663,88
€
deň zapísania do súpisu : 21.05.2014
dôvod zapísania : Veriteľ ako navrhovateľ uhradil preddavok pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.

K009855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 617/4, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1971
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/8/2014 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

11/ Majetkový podiel v obchodnej spoločnosti:
MASAB, s.r.o., T. Vansovej č.3, Palárikovo, IČO: 35 957 450
Súpisová hodnota: 6.639 Eur
12/ Hnuteľný majetok:
Plynové kúrenie kotlom PROTERM Condes od roku 2009 súčasť Rodinného domu na LV č.: 2334,
Súpisová hodnota: 190 Eur
13/ Hnuteľný majetok:
Kuchynská linka s nadstavcami, pracovná doska s drezom, kombinovaný sporák GORENIE, odsávač pár FABER,
chladnička s mrazničkou 50/100 GORENIE, drevený stôl so 4 stoličkami
Súpisová hodnota. 1.100 Eur
14/ Hnuteľný majetok:
Kúpeľňa je vybavená automatickou práčkou WHIRPOOL AWE 5 a rohovou, sedacou smaltovanou vaňou so
sprchou v rodinnom dome na LV.č. 2334
Súpisová hodnota: 300 Eur
15/ Hnuteľný majetok:
Obývacia izba v rodinnom dome na LV č. 2334 je vybavená rožnou sedacou súpravou 3 +2 , dreveným stolíkom so
sklom - neoznačené, TV prijímačom PANASONIC TX-P42 V20E
Súpisová hodnota: 200 Eur
16/ Hnuteľný majetok:
Izba na I. poschodí v rodinnom dome na LV č. 2334, označená ako spálňa je vybavená vstavanou skriňou, TV
PHILIPS bez označenia a dvoj posteľ s 2ks nočných drevených stolíkov.
Súpisová hodnota: 100 Eur
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17/ Hnuteľný majetok:
Detská izba na I. poschodí v rodinnom dome na LV č. 2334 je vybavená posteľou, skriňou a PC zostavou,
poskladaná zo značiek: LG, BENQ, JAKUBMO a SMART
Súpisová hodnote: 50 Eur
18/ Hnuteľný majetok:
Detská izba 2. je vybavená len PC zostavou, poskladaná zo značiek: LG, BENQ, JAKUBMO a SMART a slúži ako
šatník na I. poschodí v rodinnom dome na LV č.2334.
Súpisová hodnota: 50 Eur
19 Hnuteľný majetok:
Kúpeľňa na I. poschodí rodinného domu na LV č.2334 je vybavená so sprchovým kútom.
Súpisová hodnota: 100 Eur

K009856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEGASO, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pliešovce 418, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 628 010
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 68/2012 S1293
Spisová značka súdneho spisu:
1K 68/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu PEGASO, spol. s r.o., so sídlom Pliešovce 418, 962 63 Pliešovce, IČO: 31 628 010, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 1K 68/2012, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: P4
Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava
Prihlásená suma: 61,90 €

K009857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPAEZ spol. s r.o.
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.
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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:
Iné zverejnenie

SKP, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, ako dozorný správca
dlžníka SPAEZ spol. s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 576 541 (ďalej aj "dlžník"
alebo "osoba podliehajúca dozornej správe") oznamuje, že nad dlžníkom sa v zmysle záväznej časti
reštrukturalizačného plánu zavádza dozorná správa, a to do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v
zmysle § 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dlžník je povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť dozornému správcovi všetky informácie o
schvaľovanom právnom úkone a poskytnúť mu všetkú potrebnú súčinnosť. Dlžník je tiež povinný prerokovať každé
zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy s dozorným správcom.
Súhlasu veriteľského výboru podlieha použitie prostriedkov na účtoch dlžníka nad sumu 20.000,- EUR, týkajúcich sa
nových investícií (nehnuteľný majetok, stroje, zariadenia). Schváleniu veriteľským výborom podlieha aj predaj
majetku dlžníka, hnuteľného aj nehnuteľného nad hodnotu 20.000,- EUR (v prípade jednotlivého predaja nad určenú
hodnotu alebo v prípade viacerých predajov vykonaných súčasne alebo v krátkom čase po sebe spolu nad určenú
hodnotu) a zriaďovanie tiarch na majetok dlžníka v hodnote majetku nad 20.000,- EUR, pričom hodnotu odsúhlasia
spoločne veriteľský výbor, dlžník a dozorný správca.
Poučenie: Právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe (dlžník) urobí bez súhlasu dozorného
správcu, je možné odporovať. Platnosť takého právneho úkonu nie je nedostastkom súhlasu dozorného správcu
dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak bude pred úplným splnením plánu na majetok
dlžníka vyhlásený konkurz.

K009858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vyrobík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 595 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S619
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca úpadcu Ján Vyrobík, Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa, IČO: 34595821,
vyhlasuje 3. kolo dražby na predaj majetku všeobecnej podstaty, súpis ktorého bol zverejnený v OV 211/2012,
vydaný dňa 31.10.2012, pod K014175, upravený podľa LV č.3187 a LV č.3188, katastrálne územie Korňa a 2. kolo
dražby na predaj majetku oddelenej podstaty, súpis ktorého bol zverejnený v OV 211/2012, vydaný dňa
31.10.2012, pod K014171.
Dražba sa uskutoční dňa 13. júna 2014 o 11.00 hod., v sídle správcu, ul. Dončova 13, Ružomberok.
Podmienky dražby sú k dispozícii na vyžiadanie u správcu, tel. a fax: 0444329196, 0905271718, e-mail:
herich@stonline.sk.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
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K009859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DH Finance Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2013-S1230
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU
Číslo zápisu: 60
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: CHIRANA – PREMA TRADE, s.r.o. Líščie nivy 238/6, 821 08 Bratislava, IČO:34 107 428
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 16.06.2011,
- časť nároku na zaplatenie kúpnej ceny za dodanie fotovoltaických modulov
Súpisová hodnota: 2.500.000,-EUR
Spoluvlastnícky podiel:1/1
Deň zápisu: 21.05.2014
Podstata: všeobecná podstata
Deň zaradenia: 21.05.2014
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania: 21.05.2014

K009860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MLZ Invest, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 29, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 942 482
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
ŠTúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2013 S 1527
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.05.2014

Pohľadávka voči dlžníkovi C.V.S. Senica, spol. s.r.o.,
vedené exekučné konanie pred Mgr. Mariánom
Iná majetková
518 906,81
IČO: 34 104 658, titulom factoringovej zmluvy číslo
Kráľom, súdnym exekútorom pod sp. zn. EX
hodnota
€
100046 zo dňa 18.06.2003
269/2012 a EX 262/2012
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K009861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. František Strápek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potravinárska 19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 497, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2013 S1676
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň zapísania spisových zložiek majetku: 21.05.2014
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
1. Peňažná pohľadávka - Právny dôvod: zmluva o úschove zo dňa 12.02.2014, dlžník: LOVISKOVA s.r.o., IČO:
36 863 939, suma: 1.660,00 Eur
2. Peňažná pohľadávka - Právny dôvod: bezdôvodné obohatenie, dlžník: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra,
suma: 213,68 Eur
3. Peňažný pohľadávka - Právny dôvod: nevyčerpaná časť preddavku, dlžník: Okresný súd Nitra, suma: 488,91 Eur
4. Peňažná pohľadávka - Právny dôvod: neuskutočnené zrážky zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR, dlžník:
doružova, s.r.o., IČO: 35 736 186, suma: 356,62 Eur
5. Pohľadávka z účtu - č. ú.: 6692160001/1111 znejúci na menu euro, názov banky: UniCredit Bank Czech and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, zostatok na účte: 215,96 Eur

K009862
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1.332,80 €; mena EUR; dlžník: NYK Logistics s.r.o.,; IČO: 36 727 318; so sídlom: Vrbovská cesta
2590, 921 01 Piešťany; právny dôvod vzniku: záväzok za prepravu tovaru; súpisová hodnota majetku: 1.332,80 €.
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K009863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APS ALKON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 582 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
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Žižkova 6, 040 01 Košice
26K/70/2013 S1579
26K/70/2013
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu : APS ALKON a.s., IČO: 36 582 387, so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17
Košice, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:

Menton SK, spol. s r.o.

Sídlo:

Gbelská 19, 841 06 Bratislava

IČO:

35 900 903

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

801,61 eur
3
21.05.2014
neuplatnené
350 - 352
21.05.2014

K009864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Erika Kozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3885/100, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2014/S1345
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Mgr. Erika Kozáková, nar. 08.08.1979, trvale bytom SNP 3885/100, 075 01 Trebišov,
sp. zn. 26K/11/2014 vedenej na Okresnom súde Košice I., týmto správca: JUDr. Peter Nízky oznamuje, že
nahliadať do správcovského spisu: 26K/11/2014/S1345 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Užhorodská č. 36, 071 01
Michalovce.

JUDr. Peter Nízky, správca

K009865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Erika Kozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3885/100, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.19
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2014/S1345
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“): Mgr.
Erika Kozáková, nar. 08.08.1979, SNP 3885/100, 075 01 Trebišov Vám oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Košice I., č. k. 26K/11/2014 zo dňa 12.05.2014 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
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 obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Košice I., No. 26K/11/2014 dated 12th of May 2014 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Mgr.
Erika Kozáková, nar. 08.08.1979, trvale bytom SNP 3885/100, 075 01 Trebišov.

Toto Uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.05.2014.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I. was published on 19th of May 2014.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I., pracovisko
ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania: 26K/11/2014 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: JUDr. Peter Nízky, správca S1345, Užhorodská č. 86, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.
Prihláška sa podáva 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
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
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 procedure in one original to the Okresný súd Košice I. ( District Court Košice
I. ), pracovisko ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the No. 26K/11/2014 and in one original to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Peter Nízky, správca S1345, Užhorodská č. 86, 071 01
Michalovce, Slovak Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The
lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition
on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about type, ranking, the legal cause of security and information
about the object to which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be
lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim
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lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim
have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch Office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has
to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.

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

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Peter Nízky, správca

K009866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Červeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Filip Lukáč, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Marián Červeník, bytom
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, nar.: 06.12.1971 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v
prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a. s., číslo účtu:
IBAN: SK82 1100 0000 0029 2691 4761 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
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V Žiline, dňa 21.05.2014.
JUDr. Filip Lukáč, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K009867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
28

29

30

Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 3,91 €
Dlžník: GEO3P s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36629316
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 01/2014
Súpisová hodnota majetku: 3,91 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 3,91 €
Dlžník: GEO3P s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36629316
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 02/2014
Súpisová hodnota majetku: 3,91 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 3,91 €
Dlžník: GEO3P s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36629316
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 03/2014
Súpisová hodnota majetku: 3,91 €

K009868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COVER INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 337, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 513 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2014/S1400
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: COVER INVEST, a.s., so sídlom Brekov č. 337, 066 01 Humenné 1, IČO: 36 513 334,
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/12/2014, týmto správca: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu: 2K/12/2014/S1400 je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: Lipová 1, 066
01 Humenné.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K009869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COVER INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 337, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 513 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
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Lipová 1, 066 01 Humenné
2K/12/2014/S1400
2K/12/2014
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu (ďalej len „Úpadcu“):
COVER INVEST, a.s., so sídlom Brekov č. 337, 066 01 Humenné 1, IČO: 36 513 334, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k.: 2K/12/2014 zo dňa 13.05.2014 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
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 obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov No. 2K/12/2014 dated 13th of May 2014 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: COVER
INVEST, a.s., Brekov č. 337, 066 01 Humenné 1, IČO: 36 513 334.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.05.2014.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 20th of May 2014.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania: 2K/12/2014 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva 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 uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

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 procedure in one original to the Okresný súd Prešov ( District Court Prešov ),
Grešová 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2K/12/2014 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak
Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and
of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about type, ranking, the legal cause of security and information about the object to
which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed
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named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed
to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

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

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K009870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HC LEV Poprad, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 505 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2012 S1396
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ
súpisovej
zložky
Súpisové
číslo:
Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu DPH na základe
1100305/1/102956/2014/5057 zo dňa 26.02.2014

majetku:
Rozhodnutia

Finančného

Pohľadávka
54
riaditeľstva SR č.

Dlžník: SR - Daňový úrad Prešov
Dôvod
zapísania
Deň
Súpisová hodnota: 180.535,91 €

-

vlastnícke

právo

zapísania:
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V Humennom, dňa 21.05.2014
JUDr. Ján Ninčák, MBA - správca

K009871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRESTAV Žilina s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 643 868
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Žilina: Hurbanova 4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., sídlo Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Žilina, Hurbanova 4, 010 01
Žilina, správca úpadcu PRESTAV Žilina s.r.o., so sídlom Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina, IČO: 31 643 868 v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 2K 26/2009 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie pohľadávok zapísaných do súpisu všeobecnej
podstaty. Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového konania je súbor nasledovných
pohľadávok:
1.Peňažná pohľadávka: celková suma: 5. 368,07; mena: Euro; dlžník: Považské dopravné a priemyselné stavby,
s.r.o, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 718; právny dôvod vzniku: nevyplatenie ceny diela; súpisová
hodnota majetku: 5. 368,07 €
2. Peňažná pohľadávka: Celková suma: 3. 678,48; mena: Euro; dlžník: Grave, spol. s r.o., so sídlom: Jaseňová 18,
010 01 Žilina, IČO: 31 624 626; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela; súpisová hodnota majetku: 3. 678,48
€
3.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 250,01; mena: Euro; dlžník: Vladimír Radolský - PRICE - STAVEBNO
OBCHODNÁ FIRMA, s miestom podnikania Ochodnica 187, IČO: 30 544 211; právny dôvod vzniku: neuvedené;
súpisová hodnota majetku: 250,01 €
4.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 8. 360,33; mena: Euro; dlžník: Sunob. spol. s r.o., so sídlom: Vodná 27, 949
01 Nitra, IČO: 31418970; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela; súpisová hodnota majetku: 8. 360,33 €
5.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 1.462; mena: Euro; dlžník: Prumyslové stavitelství Brno, a.s., "v konkurze"
so sídlom: čechynská 14a, 602 00 Brno; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela; súpisová hodnota majetku:
1. 462,-€
6.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 31.239,28; mena: Euro; dlžník: Váhostav - SK, so sídlom: Hlinská40, 011 18
Žilina, IČO: 31 356 648; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela -zádržné; súpisová hodnota majetku:
31.239,28 Eur
7.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 14.069,88; mena: Euro; dlžník: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický
podnik a. s., so sídlom: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, IČO: 31 320 082; právny dôvod vzniku: nevyplatená
cena diela - zádržné; súpisová hodnota majetku: 14.069,88 €
8.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 2.412,03; mena: Euro; dlžník: SKANSKADS a.s. - organizačná zložka
Slovensko PPP, Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 43 948 863; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela
(zádržné); súpisová hodnota majetku: 2. 412,09 €
9.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 33.229,98; mena: Euro; dlžník: BELLASTAV, s.r.o., so sídlom: Rosinská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 33.229,98; mena: Euro; dlžník: BELLASTAV, s.r.o., so sídlom: Rosinská
cesta 8, 011 05 Žilina; právny dôvod vzniku: nezaplatená cena diela za vykonanie stavebných prác; súpisová
hodnota majetku: 33. 329,98 €
10.Peňažná pohľadávka: Celková suma: 70.524,08; mena: Euro; dlžník: TAKENAKA EUROPE, GmbH, organizačná
zložka, so sídlom: Havlíčková 34, 817 02 Bratislava, IČO: 36 060 241; právny dôvod vzniku: nevyplatená cena diela
- zádržné; súpisová hodnota majetku: 70. 524,08€

Podmienky verejného ponukového konania:
1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 5 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku na adresu sídla správcovskej kancelárie Horná
23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku vo výške 20% z ceny ponúkanej
záujemcom, na účet vedený v Tatre banke, a.s., č. ú. 2921836987/1100. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte
úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok, resp. požiadať o ich
zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horná 23,
974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej neotvorenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu,
spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu
a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Vyhodnotenie ponukového konania uskutoční Správca do 5 dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Správca aj príslušný orgán sú oprávnení odmietnuť všetky
ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania
pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového konania.

K009872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Zerola „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Hajnáčka 235, 980 33 Hajnáčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1940
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
Imrich Zerola „v konkurze“, nar. 13.03.1940, bytom Hajnáčka 235, 980 33 Hajnáčka podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Credium Slovakia, a.s., Einsteinova 21, Bratislava, IČO:
35 845 490 v celkovej prihlásenej sume 4.487,50 EUR doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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K009873
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
Dlžník
položky majetku

1

Peňažná
pohľadávka

Okresný súd
Bratislava I,
Záhradícka 20, 812
44, Bratislava I

Právny dôvod vzniku pohľadávky (popis)

Nespotrebovaná časť preddavku úpadcu, ktorý bol
Majetok úpadcu
vrátený k rukám správcu konkurznej podstaty v zmysle
podliehajúci
Uznesenia Okresného súdu Bratislava I., zo dňa
konkurzu.
16.04.2014, sp. zn.: 2K/66/2013-129

Číslo
súpisovej
položky
majektu

Typ súpisovej
Hodnota
Dôvod zapísania
položky
Označenie banky
Číslo účtu
pohľadávky majetku do súpisu
majektu

2

Zostatok
Tatra banka, a.s.,
peňažných
Pohľadávka z Hodžovo
962,75 EUR prostriedkov na
účtu
námestie 13, 911
účte v príslušnej
06 Bratislava
banke

Číslo
súpisovej
položky
majektu

Typ súpisovej
Dlžník
položky majektu

3

Peňažná
pohľadávka

Dôvod zápisu

2923520353/1100, IBAN:
SK06 1100 0000 0029 1/1
2352 0353

Pohľadávka pri
úhrade straty za
rok 2009.

EUR 962,75

Súpisová
hodnota
majetku

Majetok úpadcu deklarovaná v
prílohách návrhu na vyhlásenie 0,- EUR
konkurzu podliehajúci konkurzu.
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538,31 EUR

Súpisová
Podielové
Mena hodnota
spoluvlastníctvo
majetku

Suma
Právny dôvod
Dôvod zápisu
pohľadávky vzniku pohľadávky

CRESCO GROUP a.s. , IČO:
1.002,41
35 694 084 , so sídlom:
EUR
Poštová 3 , 811 06 Bratislava

Súpisová
hodnota
majetku
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4

Peňažná
pohľadávka

Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32 P.O.Box 154 , 38,46 EUR
850 00 Bratislava

Pohľadávka za
roku 2008.

Majetok úpadcu deklarovaná v
prílohách návrhu na vyhlásenie 0,- EUR
konkurzu podliehajúci konkurzu.

5

Peňažná
pohľadávka

Veterná s.r.o., IČO: 46 179
358.884,63
551, so sídlom: Michalská 16,
EUR
811 01 Bratislava,

Pohľadávka pri
úhrade straty za
rok 2009.

Majetok úpadcu deklarovaná v
prílohách návrhu na vyhlásenie 0,- EUR
konkurzu podliehajúci konkurzu.

K009874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kopčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 15, 04011(04416) Košice(Bohdanovce 100)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/5/2014 S1015
Spisová značka súdneho spisu:
26K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Kaucia
JUDr. Marián Páll, SKP úpadcu: Ján Kopčík, nar.: 24.2.1970, bytom Košice, Mikovíniho 15, v zmysle ZKR oznamuje
týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK08 0200 0000 0032 8100 6858, BIC: SUBASKBX. Poznámka: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu,
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia vo výške 350,-€.

K009875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KVESTA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 71, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 563 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/76/2013 S1339
Spisová značka súdneho spisu:
26K/76/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu KVESTA, s.r.o., so sídlom:
Komenského 71, Košice 040 01, IČO: 46 563 865 oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Košice I., sp. zn. 26K/76/2013 zo dňa 12.05.2013 uverejnenom Obchodnom vestníku č. 93/2014 dňa
19.05.2014 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Kristián Sušina, PhD. .
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
KVESTA, s.r.o., so sídlom: Komenského 71, Košice 040 01, IČO: 46 563 865, our duty si to inform you, that District
Court in Košice I., No. 26K/76/2013 on the 12.05.2013 and promulgated in the Commercial bulletin No. 93/2014
from 19.05.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Kristián Sušina, PhD. as
the legal guardian of the bankrupt.
Kokurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day after
the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
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).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejnený 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 related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequencce 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).
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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 dôvodvzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor 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.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K009876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORAKOR, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veličná 1, 027 54 Veličná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 004 685
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S580
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka ORAKOR, s.r.o., 027 54
Veličná 1, IČO: 36 004 685 (ďalej ako „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.
2R/2/2014 zo dňa 12.05.2014 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of
the Debtor, I am obliged to inform you that by Resolution of the District Court in Žilina No. 2R/2/2014 dated
12th May 2014 the restructuring of the Debtor ORAKOR, s.r.o., 027 54 Veličná 1, Id. No.: 36 004 685
(hereinafter “the Debtor“) was permitted.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 92/2014 dňa 16. mája 2014.
Dňom 17. mája 2014 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin No. 92/2014 dated 16th May
2014. The restructuring was permited as of this date (17.5.2014).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr.
Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter „the BRA")
creditors of the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the
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creditors of the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the
permission restructuring in one original to the trustee of the restructuring to the address: JUDr. Gabriela
Bírošová, Trustee, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak republic. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim shall provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the Debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or
the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak
Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging
their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not meet legal requirements or will be notsigned or dated or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security right becomes will
be annulled once the application period lapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected
or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only into the
deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor's list of
commitments.

JUDr. Gabriela Bírošová
Správca dlžníka ORAKOR, s.r.o.
Trustee of the Debtor ORAKOR, s.r.o.

K009877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.B.A. spol.s.r.o." v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 095
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2011S1484
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2011
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Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Číslo registrácie poslednej listiny v NCR dr: N 271/2014, Nz 18648/2014, NCRls 19019/2014
Dražobník a navrhovateľ dražby, licitátor: JUDr. Zuzana Šimová, správca, so sídlom Komenského 18, 984 01,
IČO: 42192048 zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1484/2010.
Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Alžbeta Kondrlíková, so sídlom SNP 707/1, 990 01 Veľký Krtíš
Dátum a čas otvorenia dražby: 19.05.2014 o 10.00 hod
Čas otvorenia dražby:10,00hod.
Čas ukončenia dražby:10,45 hod.
Opakovanie dražby: prvé kolo
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 263 ,štát SR, okres: Lučenec, obec: Točnica , katastrálne územie:
Točnica.
Stavba na parcele číslo 294/3 - maštaľ , stavba na parcele číslo 294/10- silážna jama , stavba na parcele číslo
294/11 – žumpa, stavba na parcele č. 320/13- žumpa, stavba na parcele č. 700/6- žumpa.
Opis predmetu dražby a jeho stavu:
Dražené nehnuteľnosti a stavby sa nachádzajú v areáli bývalého hospodárskeho dvora firmy JAVOR s.r.o. ,
Švermova , Divín v katastrálnom území Točnica. V mieste nie sú vybudované všetky inžinierske siete, len miestne
zdroje okrem elektriky. Areál sa nachádza vedľa regionálnej cesty po ľavej strane smer Cinobaňa , mimo
zastavaného územia obce Točnica značne vzdialený od súvislej zástavby v obci. Nehnuteľnosti sú v súčasnej dobe
nevyužívané a neslúžia svojmu účelu pre poľnohospodársku výrobu pre chov poľnohospodárskych zvierat ako aj
pre skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov. Objekty nie sú napojené na inžinierske siete, ktoré sú
vybudované v areáli, ale siete sú v značnej devastácii.
Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 294/3 - 7 982,76, -EUR
Najnižšie podanie: 7 982,76 - EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 1596,50,- EUR
Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 294/10-164,74 ,-EUR
Najnižšie podanie: 164,74,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 32,94 ,- EUR
Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 294/11-146,20 -,EUR
Najnižšie podanie: 146,20,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 29,24 ,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 320/13-146,20 -,EUR
Najnižšie podanie: 146,20,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 29,24 ,- EUR
Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 700/6-146,20 -,EUR
Najnižšie podanie: 146,20,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 29,24 ,- EUR
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej dražbou:
Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: :
5026095645/0900 , vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pod VS:( IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo
rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno,
do 10 dní od skončenia dražby.
Výsledok dražby:
Predmet dobrovoľnej dražby nebol vydražený. Nebolo urobené ani najnižšie podanie , nakoľko sa dražby
nezúčastnil ani jeden účastník.
Stav dražby: -neúspešná .
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:Notársky úrad, JUDr. Alžbeta Kondrlíková, so
sídlom SNP 707/1, 990 01 Veľký Krtíš
V Lučenci,19.05.2014
JUDr. Zuzana Šimová, správca

K009878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Blažena Kalabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014S1344
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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sp.podiel.
cena/m2

310/2
311/1
311/2
312/1
312/2
313/1
313/2

697
21
520
23
552
25
524

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

245
245
245
245
245
245
245

Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica

Cena celkom 2383

Parc.

Výmera

KN EČ

m2

3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16

446,8m2

Druh pozemku

LV č.

kat.územie

35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €

15.638,44€

sp.podiel.
cena/m2

1488
1491
1492
1495
1503
1504
1505
1506
1507
1614/1
1614/2
1615/1
1615/2
1616/2
2093/1
2093/5
2094/1
2094/5
2095/1
2095/3
2630
2631
2632
2633
2840
2841
2843
3043
3044

3010
3038
2953
3195
2549
2589
2686
2748
2677
16
2789
10
2963
3077
792
2536
847
2700
776
2748
1779
1163
1185
1815
2458
2392
2578
4061
4062

Cena celkom 66192

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

12414

245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245

Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica

3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16
3/16

0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€
0,1689€

2.096,22 €
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KN EČ

m2

1616/1

12

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh pozemku

LV č.

kat.územie

Deň vydania: 26.05.2014

sp.podiel.
cena/m2

orná pôda

455

Mlynica

1/8

Cena celkom

0,25 €
0,25€

Nevyčerpaný zložený preddavok vo výške 663,88 €

V Humennom dňa: 19 .5.2014

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

K009879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V & S Trade, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 77, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 652 589
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2013 S1452
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu V & S Trade spol. s r.o., 1.mája č.77, Handlová, IČO: 45 652 589 vyhlasuje I. kolo ponukového
konania a vyzýva záujemcov o kúpu majetku úpadcu na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si môžu v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod. vyzdvihnúť na
adrese správcu podmienky ponukového konania. Predmetom predaja je majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
publikovanom v Obchodnom vestníku č. 40/2014 zo dňa 27.02.2014 a to:
osobný automobil KIA SPORTAGE EČ: PD 330 EL, VIN: U5YPC815ACL115821 bielej farby.
V I. kole sa majetok predáva minimálne za 100% súpisovej hodnoty, so súhlasom veriteľského výboru.
Vykonanie obhliadky a oboznámenie sa s majetkom úpadcu je možné v lehote 7 dní odo dňa uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku za poplatok 10,00,- EUR.
Záväzná písomná ponuka záujemcu musí obsahovať:
1. Písomnú záväznú cenovú ponuku s označením predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny, pričom návrh kúpnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 98/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.05.2014

1. Písomnú záväznú cenovú ponuku s označením predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny, pričom návrh kúpnej
ceny musí byť vyjadrený pevnou sumou: základ + DPH v EUR, označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. Obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, kde správca má poukázať zloženú zálohu, ak
ponuka nebude úspešná, resp. akceptovaná.
2. Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, u záujemcov – nie podnikateľov - rodný list. Doklad
o zložení zálohy kúpnej ceny vo výške 90% ponúkanej kúpnej ceny. Finančné prostriedky musia byť pripísané na
účet správcu, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
3. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak záujemca, ktorého ponuka na odkúpenie majetku úpadcu bola
vyhodnotená správcom ako najvýhodnejšia, neuzatvorí so správcom zmluvu týkajúcu sa prevodu majetku úpadcu,
nedoplatí zvyšok ponúkanej kúpnej ceny, odstúpi od svojej ponuky na odkúpenie majetku alebo akýmkoľvek iným
spôsobom zmarí ponukové konanie, zaplatí správcovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z ponúknutej ceny.
Záujemca, zašle svoju záväznú písomnú ponuku na odkúpenie majetku na adresu, Ing. Oľga Šabová – Správca
konkurznej podstaty, Dolný Šianec 1, Trenčín 911 01, v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom ,,
Konkurz 38K/9/2013 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku do 15,00 hod.
Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční nasledujúci deň po skončení lehoty v kancelárii
správcu za prítomnosti predsedu VV, alebo členov VV.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať tieto podmienky, alebo budú doručené po stanovenom termíne, sa neprihliada.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka na odkúpenie majetku úpadcu bola vyhodnotená správcom ako
najvýhodnejšia, neuzatvorí so správcom zmluvu týkajúcu sa prevodu majetku úpadcu, nedoplatí zvyšok ponúkanej
kúpnej ceny, odstúpi od svojej ponuky na odkúpenie majetku alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmarí ponukové
konanie, zaplatí správcovi pokutu vo výške 25% z ponúknutej ceny.
Výber najvýhodnejšej ponuky urobí správca so súhlasom veriteľského výboru. Správca oznámi, ktorá ponuka bola
vybraná ako víťazná do 5 dní od vyhodnotenia ponukového konania.
Správca konkurznej podstaty má právo odmietnuť najvyššiu ponuku, ak by bola neprimerane nízka.
Ing. Oľga Šabová, správca

K009880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernstein, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 390 588
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2014 S1672
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, právoplatného dňa 16. 05. 2014, č. k. 4K/3/2014 vyhlásil konajúci súd
konkurz na majetok dlžníka – Bernstein, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Holubyho 20, 902 01 Pezinok, IČO: 46 390 588.
Správca úpadcu: Bernstein, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Holubyho 20, 902 01 Pezinok, IČO: 46 390 588 – JUDr.
Ivana Sláviková, so sídlom Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava, značka správcu S1672 v zmysle ust. § 85 ods. 2
ZKR oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadnuť do správcovského spisu, sp.
zn. 4K/3/2014 S 1672 v kancelárii správcu na adrese: Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava počas stránkových
hodín v pracovných dňoch Po – Pia od 10.00 hod. do 13.00 hod. a od 13.30 hod. do 16.30 hod. na základe
predchádzajúceho telefonického dohovoru na č. t.: 0905 660 002 alebo mailového dohovoru na slavikova@akis.sk.
Úradná tabula správcu dostupná na stránke www.akis.sk.
V Bratislave dňa 21.05.2014
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JUDr. Ivana Sláviková
Správca

K009881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernstein, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 390 588
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2014 S1672
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Bernstein, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Holubyho 20, 902 01 Pezinok, IČO: 46 390 588 (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 4K/3/2014, zo dňa 09.05.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Bernstein, s.r.o. v likvidácii, Holubyho 20, 902 01 Pezinok, IČO: 46 390 588 (hereinafter only ,, the Bankrupt “),
our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 4K/3/2014 dated 09th of May 2014
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.05.2014. Dňom
16.05.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 15th of May 2014. Bankruptcy was declared on
16th of May 2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivana Sláviková, Vajanského nábr. 9, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I ,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ivana Sláviková, Vajanského
nábr. 9, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I) , Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall
be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
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the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložkupodniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
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.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation /EC/
No. 1346/2000 from 29.05.2000.

Pohľadávky proti podstate/ The claims against the property
(1) Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej podstate.
(1) The claims against the property are claims against the general property and claims against the separated
property.
(2) Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo všeobecnej podstaty v tomto poradí:
(2) The claims against general property are satisfied from the general property in this sequence:
a) náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu,
a) costs of encashing the general property, schedule and the reward of the trustee,
b) právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohľadávky veriteľom,
b) right to return the deposit deposited by denying the claim by the creditor,
c) náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,
c) compensation of inevitable expenses of the trustee related to the leading of bankruptcy proceedings,
d) výživné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený,
d) alimony for underage children, to which the right established after publishing the bankruptcy and for that calendar
month, in which the bankruptcy was published,
e) náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí,
e) costs related to the administration of the bankruptcy property and claims, which arose in relation to the operation
of the enterprise during the bankruptcy, including claims from contracts closed by the trustee, if they are not stated in
other sequence,
f) odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich činnosť po vyhlásení
konkurzu,
f) the reward of the liquidator and the responsible representative and the compensation of inevitable expenses for
their activity after publishing the bankruptcy,
g) mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru (ďalej len "pracovnoprávne nároky"), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny
mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi
zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti so správou konkurznej podstaty,
g) salary of the employee and other rights of the employee from the employment agreement or from the agreement
on work done beyond the employment relationship (hereinafter only as “labour law-related rights”), which arose after
publishing the bankruptcy and for that calendar month, in which the bankruptcy was published, in the amount stated
by the trustee or following from the agreement between the employee and the trustee, to whom the trustee assigns
the work in relation to the administration of the bankruptcy property,
h) pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
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h) pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom,
ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,
h) labour law-related rights of the employee, which arose after publishing the bankruptcy and for that calendar
month, in which the bankruptcy was published, in the amount stated by the trustee or following from the agreement
between the employee and the trustee, to whom the trustee assigns the work in relation to the operation of the
enterprise during the bankruptcy,
i) pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie,
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po
vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,
i) claims on taxes, fees, customs, insurance on health insurance, insurance on social insurance, contribution to the
retirement savings and contribution to the operation of the enterprise during the bankruptcy,
j) pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac trvania
pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a
kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto uspokojenie sa znižuje o plnenia
poskytnuté podľa písmen g) a h),
j) labour law-related rights, to which a right arose after publishing the bankruptcy and for that calendar month, in
which the bankruptcy was published, the most in the amount of four times the subsidence monthly for each calendar
month of duration of the labour law-related relationship after publishing the bankruptcy, including the calendar
month, in which the bankruptcy was published and calendar month, in which the labour law-related relationship was
finished, whereby this satisfaction shall be decreased by the fulfilment provided according to lit. g) and h),
k) pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie,
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po
vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku,
k) claims on taxes, fees, customs, insurance on health insurance, insurance on social insurance, contribution to the
retirement savings and contribution to the supplementary retirement savings, which arose after publishing the
bankruptcy, if they are connected to the administration and encashing of the property,
l)
pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú
zamestnancovi za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré sú pohľadávkou proti podstate,
l) claims on monetary compensations paid from the guarantee fund, if it is the benefit provided to the employee for
his labour law-related rights, which are the claim against the property,
m) ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon.
m) other claims against the property, which are marked by this Act as claims against the property.
(3) Pracovné nároky, ktoré nemôžu byť uspokojené podľa písmena j), si zamestnanec uplatňuje prihláškou. Správca
je povinný na požiadanie oznámiť zamestnancovi ku dňu podania žiadosti, v akej výške uznáva pracovnoprávny
nárok ako pohľadávku proti podstate a nespornú výšku pracovnoprávneho nároku, ktorú si zamestnanec môže
uplatniť prihláškou.
(3) The labour claims, which cannot be satisfied according to lit. j) shall allege the employee by an application. The
trustee is obliged to announce on request to the employee to the day of submitting the application in which amount
he acknowledged the labour law-related right as claim against the property and the undisputed amount of the labour
law-related right, which the employee can allege by an application.
(4) Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky
proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
(4) The claims against general property shall be satisfied by the trustee continuously; if he cannot fully satisfy the
claims against general property in the same sequence, he shall satisfy them proportionally.
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(5) Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou, pričom tieto
sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako pohľadávky proti všeobecnej podstate. Ak náklady
súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty
pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri
rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
(5) The claims against separated property are costs according to the par. 2, if they are connected to the separated
property, whereby these shall be satisfied from the separated property in the same sequence as the claims against
the general property. If the costs connected with the separated property are connected also with other property,
these shall be counted between the relevant properties in proportional way according to the register of the property
value, with which they are connected; if it came to the encashing of the property be counting the costs between the
relevant properties, it should come out of the gains obtained by encashing the property.
(6) Pohľadávky proti oddelenej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky proti
oddelenej podstate toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.
(6) The claims against separated property shall be satisfied by the trustee continuously; if he cannot fully satisfy the
claims against general property in the same sequence, he shall satisfy them proportionally.
(7) Pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu. Na požiadanie správca oznámi veriteľovi, či uznáva právny
dôvod a výšku jeho pohľadávky proti podstate, vrátane poradia.
(7) The claims against property shall be alleged by the trustee. The trustee announces to the creditor on request, if
he acknowledges the legal reason and the amount of the claim against property, including the sequence.
(8) Ak správca neuznáva právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate, bez zbytočného odkladu vyzve
veriteľa, aby sa najneskôr v lehote 15 dní od doručenia výzvy žalobou podanou voči správcovi domáhal, aby súd
určil právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate s poučením o následkoch zmeškania tejto lehoty. Ak
veriteľ žalobu včas nepodá, na pohľadávku proti podstate sa v rozsahu, v ktorom ju správca neuznal, v konkurze
neprihliada. Ak sa už o právnom dôvode alebo výške pohľadávky proti podstate právoplatne rozhodlo po vyhlásení
konkurzu, o určení jej právneho dôvodu alebo výšky už nie je možné rozhodovať podľa tohto ustanovenia.
(8) If the trustee does not acknowledge the reason or the amount of the claim against the property, he shall summon
the creditor without undue delay, to claim at the latest in the period of 15 days from the delivery of the appeal by law
suit submitted against the trustee, so that the court sets the legal reason or the amount of the claim against the
property with instruction about the consequences of missing this period. If the trustee does not submit the appeal on
time, the claim against the property will not be regarded in bankruptcy in that extent, in which the trustee it did not
acknowledge. If it was validly decided about the legal reason or the amount of the claim against the property after
publishing the bankruptcy, it is not possible to decide about setting the legal reason or the amount according to this
provision.
(9) Správca zodpovedá veriteľom, ako aj iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne alebo nehospodárne
vynaloženými nákladmi na správu alebo speňažovanie majetku alebo na prevádzkovanie podniku, ibaže preukáže,
že postupoval s odbornou starostlivosťou.
(9) The trustee is responsible for the damage caused to the creditor or other persons, which is caused
unintentionally or by uneconomically spent costs for administration or encashing the property or for the operation of
the enterprise, only if he does not prove that he acted with professional care.
(10) Správca vedie o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu. Výpis z tejto evidencie je povinný
predkladať súdu vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka s vyznačením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené, a dňa, kedy sa tak stalo. Súd na jeho návrh rozhodne o inej lehote alebo o inom obsahu výpisu z
evidencie pohľadávok proti podstate, ak s prihliadnutím na prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu jeho
predkladanie v tomto rozsahu nemožno od neho spravodlivo požadovať.
(10) The trustee leads a register of claims against the property. He is obliged to submit the excerpt from this register
to the court always within 15 days from expiration of the calendar quarter with marking the claims, which were paid,
and the day, when it came to the payment. The court decides on his request about another period or other contents
of the excerpt from the register of the claims against property if with consideration to the operation of the enterprise
after publishing the bankruptcy its submitting cannot be required in such extent.
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Bratislava
21.05.2014

JUDr. Ivana Sláviková
správca/truste of the bankrupt

K009882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 884/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 703 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2013 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Názov veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 9/S/4 - 28
1. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 50, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 2097, parcelné číslo: 303, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
súpisová hodnota: 850,00 Eur
2. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 68, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 2097, parcelné číslo: 305, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
súpisová hodnota: 1 156,00 Eur
3. Pozemok:
Druh pozemku: záhrady, výmera (m2): 118, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie: Turany, štát:
Slovenská republika, číslo LV: 2097, parcelné číslo: 307, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová
hodnota: 2 006,00 Eur
4. Pozemok:
Druh pozemku: záhrady, výmera (m2): 355, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie: Turany, štát:
Slovenská republika, číslo LV: 2097, parcelné číslo: 308, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová
hodnota: 6 035,00 Eur
5. Pozemok:
Druh pozemku: záhrady, výmera (m2): 225, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie: Turany, štát:
Slovenská republika, číslo LV: 2097, parcelné číslo: 309, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová
hodnota: 3 825,00 Eur
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6. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 388, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 472, parcelné číslo: 315, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6,
súpisová hodnota: 1 099,33 Eur
7. Pozemok:
Druh pozemku: záhrady, výmera (m2): 358, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie: Turany, štát:
Slovenská republika, číslo LV: 472, parcelné číslo: 316/1, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, súpisová
hodnota: 1 014,33 Eur
8. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 30, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 472, parcelné číslo: 316/2, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6,
súpisová hodnota: 85,00 Eur
9. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 32, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 2638, parcelné číslo: 302, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2,
súpisová hodnota: 272,00 Eur
10. Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2): 44, obec: Turany, okres: Martin, katastrálne územie:
Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 2638, parcelné číslo: 304, spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2,
súpisová hodnota: 374,00 Eur
11. Stavba:
Popis stavby: rodinný dom, obec: Turany, okres: Martin, ulica: neuvedené, orientačné číslo: neuvedené, súpisné
číslo: 1025, katastrálne územie: Turany, štát: Slovenská republika, číslo LV: 472, parcelné číslo: 315,
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, súpisová hodnota: 12 500,00 Eur
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K009883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 884/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 703 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2013 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1.Hnuteľná vec
Popis: Škoda PICK UP MT 277 CY, hodnota: 250,00 Eur, stav opotrebovanosti: opotrebované, spoluvlastnícky
podiel: 1/1, výrobné číslo: VIN TMBDEA200P5031828, evidenčné číslo: MT 277 CY, adresa umiestnenia HV:
Brodzany 884/1, 038 53 Turany, rok výroby: 1994
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2.Hnuteľná vec
Popis: motocykel, hodnota: 50,00 Eur, stav opotrebovanosti: nepojazdný, spoluvlastnícky podiel: 1/1, výrobné číslo:
neznáme, evidenčné číslo: MT 905 IA, adresa umiestnenia HV: Brodzany 884/1, 038 53 Turany, rok výroby:
neznámy
3.Hnuteľná vec
Popis: príves, hodnota: 50,00 Eur, stav opotrebovanosti: opotrebovaný, spoluvlastnícky podiel: 1/1, výrobné číslo:
neznáme, evidenčné číslo: neznáme, adresa umiestnenia HV: Brodzany 884/1, 038 53 Turany, rok výroby:
neznámy
4.Peniaze na účte
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., druh účtu: osobný účet, mena: EURO, zostatok k 15.05.2014: 24,18 Eur,
súpisová hodnota: 24,18 Eur
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K009887
Spisová značka: 4K/21/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: KOREK spol. s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 912 669, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KOREK spol. s.r.o., so
sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 912 669
rozhodol
Súd konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009888
Spisová značka: 4K/8/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: OZ Energie, a.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava, IČO: 46 310 720, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OZ Energie, a.s., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310 720, o odvolaní správcu z funkcie predbežného správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Denisa Miklošová, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, z
funkcie predbežného správcu dlžníka: OZ Energie, a.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310
720.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009889
Spisová značka: 2K/71/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mg- faktoring, s.r.o., so
sídlom kancelárie Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 791 152, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 1314, odmenu v celkovej výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
226,44 eura, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 217/2013, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1314, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 769,38 eura,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg.Vydáva
217/2013,
prostredníctvom
učtárne tunajšieho
súdu,
po právoplatnosti
tohto
rozhodnutia.
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom
vestníku
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značka správcu: S 1314, odmenu v celkovej výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
226,44 eura, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 217/2013, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Obchodný vestník 98/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.05.2014
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1314, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 769,38 eura,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 217/2013, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.5.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009890
Spisová značka: 4K/16/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Radoslav Murín, bytom Bratislava- Ružinov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav Murín, bytom Bratislava- Ružinov
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Radoslav Murín, bytom Bratislava- Ružinov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009891
Spisová značka: 3K/39/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA a.s., so sídlom
Jantárová 25, 851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688, správcom ktorého je Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom
kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, uznesením č.k. 3K/39/2009-678 zo dňa 22.04.2014,
rozhodol o vstupe veriteľa: Falcon Legal s.r.o., so sídlom Dunajská 33, 811 08 Bratislava, IČO: 47 522 909, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Pavla Chorváta, nar. 20.06.1951 bytom Ševčenkova 4, 851 01
Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
Mgr. Štefan Mikuš, vyšší sudny úradník
K009892
Spisová značka: 3K/39/2009
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA a.s., so sídlom
Jantárová 25, 851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688, správcom ktorého je Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom
kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, uznesením č.k. 3K/39/2009-676 zo dňa 22.04.2014,
rozhodol o vstupe veriteľa: Falcon Legal s.r.o., so sídlom Dunajská 33, 811 08 Bratislava, IČO: 47 522 909, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Ing. Andreja Ochotníckeho, nar. 03.10.1978, bytom
Studenohorská 22, 841 03 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
Mgr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K009893
Spisová značka: 2K/22/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Petreková - No.2, s miestom podnikania
Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok, IČO: 34 676 767, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Gabriela
Petreková - No.2, s miestom podnikania Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok, IČO: 34 676 767
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Magdaléna Kollárova, so sídlom kancelárie
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3, značka správcu: S 493, preddavok vo výške 663,88 eura, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 76/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009894
Spisová značka: 2K/9/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62,
841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves, IČO: 35 840 081, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves, IČO: 35 840 081
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Cesta na
Senec 2/A, 821 04 Bratislava, značka správcu: S 1518, preddavok vo výške 1 659,70 eura, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 29/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009895
Spisová značka: 2K/30/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Bergnacht, nar. 23. 04. 1957, bytom 969 01
Banská Štiavnica, Andreja Sládkoviča 65/14, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ján Bergnacht, nar. 23. 04. 1957, bytom 969 01 Banská Štiavnica,
Andreja Sládkoviča 65/14
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009896
Spisová značka: 2K/43/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Armat Slovakiacenter, spol. s
r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Na Štepnici 5, IČO: 31 609 040, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera
Cibulová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Viere Cibulovej, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen,
Nám. SNP 70/36
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura a 20% DPH, t.j. 464,71
eura, spolu 2 788,28 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009897
Spisová značka: 2K/43/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Armat Slovakiacenter, spol. s
r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Na Štepnici 5, IČO: 31 609 040, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera
Cibulová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Armat Slovakiacenter, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Na
Štepnici 5, IČO: 31 609 040 za m a l ý
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009898
Spisová značka: 2K/47/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu IZOGLAS s.r.o., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Sládkovičova 112, IČO:
36 052 817, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7575/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera
Cibulová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36, uznesením č. k. 2K 47/2012 - 280 zo dňa
23. 04. 2014 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO:
35 937 874 a namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa
16. 05. 2014
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Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7575/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera
Cibulová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36, uznesením č. k. 2K 47/2012 - 280 zo dňa
23. 04. 2014 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO:
35
776
005
do
konkurzného
konania
namiesto
pôvodného
veriteľa
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s., 26.05.2014
so sídlom
Obchodný vestník 98/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO:
35 937 874 a namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa
16. 05. 2014
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009899
Spisová značka: 30K/10/2013
30 K/10 /2013
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MILWOOD, s.r.o., Chlmecká 319/4, 076 17
Nižný Žipov, IČO: 36 211 729 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 o návrhu na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 26.3.2014 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 90 Košice,
na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na
tunajšom súde v zozname pohľadávok pod č. 14 až 48, 50 až 55 a pohľadávky č. 49 vo výške 66,38 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2014.
JUDr. Matúš Králik, PhD
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2014
JUDr. Matúš Králik,
K009900
Spisová značka: 26K/4/2013
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IMID a.s., so sídlom Špitálska 6, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 196 169 uznesením zo dňa 28.3.2014 č.k. 26K/4/2013-508 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816 na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 do
pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. P052 - P103. V prevyšujúcej časti návrh zamietol.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2014.

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009901
Spisová značka: 26K/19/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marek Vician, nar. 06.06.1986, bytom
Ostravská 6, 040 11 Košice, korešpondenčná adresa: P.O. BOX T11, 040 01 Košice uznesením zo dňa 28. 3.2014
č.k. 26K/19/2013-385 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Vydáva
spravodlivosti
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku poisťovňa
Cintorínska 21,
814 Ministerstvo
99 Bratislava,
IČO: 35Slovenskej
776 005 republiky
namiesto
konkurzného
veriteľa:
Všeobecná
zdravotná
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava, v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom 44 - 51 a povolil vstup do konkurzného
konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná,
70
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská republika -
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marek Vician, nar. 06.06.1986, bytom
Ostravská 6, 040 11 Košice, korešpondenčná adresa: P.O. BOX T11, 040 01 Košice uznesením zo dňa 28. 3.2014
č.k. 26K/19/2013-385 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava, v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom 44 - 51 a povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v postúpenej časti
pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslom 19 - 22.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2014.

JUDr. Michal Leščinský
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009902
Spisová značka: 26K/33/2013

OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Martin Jaš - ELMAR, s miestom podnikania Branisková 4,
040 01 Košice, IČO: 34 377 301 uznesením zo dňa 27.3.2014 č.k. 26K/33/2013-359 povolil vstup do konkurzného
konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto
konkurzného veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816, v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslom 56 - 58.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2014.

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009903
Spisová značka: 30K/13/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: ANBLO s.r.o., Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 594 445 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ANBLO s.r.o., Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 594
445.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2014
JUDr. Pavel Varga,
K009904
Spisová značka: 31K/20/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Daniel Štipák, nar. 11.09.1983, trvale bytom
Varšavská 2495/25, 040 13 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Daniel Štipák, nar. 11.09.1983, trvale bytom
Varšavská 2495/25, 040 13 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K009905
Spisová značka: 31K/21/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Juraj Varecha, nar. 17.05.1973, trvale
bytom Šamudovce 125, 072 01 Pozdišovce, JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Juraj Varecha, nar. 17.05.1973, trvale
bytom Šamudovce 125, 072 01 Pozdišovce, JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Juraj Varecha, nar. 17.05.1973, trvale bytom
Šamudovce 125, 072 01 Pozdišovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K009906
Spisová značka: 31K/49/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: STEEL SLOVAKIA a.s., so sídlom Učňovská 10, Košice - Šaca
040 15, IČO: 36 206 172 o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: Ing. Milan Polončák, so sídlom kancelárie Vojenská 12, Košice 040 01, zn. správcu:
S 1287.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Bankruptcy&Recovery Service, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského
20, 052 01 Spišská Nová Ves, S1169.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.5.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K009907
Spisová značka: 32K/30/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok Jakob Jürgen Sinninghe, nar. 17.8.1963,
bytom Hontianska cesta 727/82, 93601 Šahy, občan Holandského kráľovstva, ktorého správcom je JUDr. Vlasta
Suchanová, sídlo kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

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 98/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.05.2014

rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Jakob Jürgen Sinninghe, nar. 17.8.1963, bytom Hontianska cesta 727/82, 93601 Šahy,
občan Holandského kráľovstva z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho 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 deň nasledujúci po dni
zverejnenia 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 19.5.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009908
Spisová značka: 32K/13/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pražská 592/35,
949 01 Nitra, IČO: 34 152 750, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AUTORPIMA SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Pražská 592/35, 949 01 Nitra, IČO: 34 152 750, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pražská 592/35, 949 01 Nitra,
IČO: 34 152 750.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.5.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009909
Spisová značka: 2K/11/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48,
Bratislava 811 08, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PRVÁ POPRADSKÁ DEVELOPERSKÁ,
s.r.o., so sídlom Dostojevského 23, Poprad 058 01, IČO: 44 646 704, takto
rozhodol
Ustanovuje Ing. Štefana Tichého, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou do funkcie
predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu
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majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky
zo zodpovednosti
na vyhlásenie
konkurzu v mene dlžníka.Deň vydania: 26.05.2014
Obchodný vestník
98/2014 za nepodanie návrhu
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009910
Spisová značka: 2K/17/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Rusnák, nar. 02.10.1964, bytom Šandalská 11,
091 01 Stropkov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
ustanovuje Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné do funkcie predbežného
správcu dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, vz. samosudca
K009911
Spisová značka: 1K/17/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KPP, s.r.o., so sídlom Družstevná
2777, 066 01 Humenné, IČO: 46 406 239, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s, so sídlom kancelárie
Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44 088 833, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/17/2014-104 zo dňa 12.5.2014 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 16.5.2014 v časti týkajúcej sa označenia správcu, ktorý má správne znieť:
„Ustanovuje správcu iTRUSTee Restructuring, k.s, so sídlom kancelárie Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad
Topľou. “
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K009912
Spisová značka: 2K/36/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KPD BUILD spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 911 859, správcom ktorého je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu
spoločnosti SKODA & SKODA s.r.o., so sídlom Komenského 18B, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 817 872 na jej
vstup do konkurzného konania, uznesením č. k. 2K/36/2009-406 zo dňa 17.04.2014
p r i p u s t i l vstup
spoločnosti SKODA & SKODA s.r.o., so sídlom Komenského 18B, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 817 872 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu KPD BUILD spol. s r.o., so sídlom Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO:
35 911 859, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829
90, IČO: 31 320 155 v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde
Prešov prihláškami pod por. č.117 vo výške 179.512,26 eura, por. č.118 vo výške 7.995,76 eura, pod por. č.119 vo
výške 25.230,39 eura, pod por. č.120 vo výške 19.142,79 eura a pod por. č.121 vo výške 33.551,21 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2014.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009913
Spisová značka: 1K/24/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Zeelandia s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, 040 01
Košice, IČO: 31 671 918, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SEXTETO s.r.o., so sídlom Strojárska
2740, 069 01 Snina,
IČO: 36 462 012, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona
č. 300/2005
Z. z. Trestného
zákona
(ďalej
„Trestný
zákon“)
páchateľ
trestného
činu
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľalen
zákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
poškodzovania veriteľaa sa
potrestá
odňatím
slobody
až na
rokov.
Trestného
činu poškodzovania veriteľa sa
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na10
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju76prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

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
Obchodnom
vestníku (§ 199 ZKR).
Obchodnývvestník
98/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.05.2014
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K009914
Spisová značka: 1K/24/2014
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/24/2014
vo veci
navrhovateľa: Zeelandia s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 671 918
proti
dlžníkovi: SEXTETO s.r.o., so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 30.06.2014 o 9:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
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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schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia
ktorým sa končí dokazovanie
a voaveciach,
v ktorých sa nenariaďuje Deň
pojednávanie
Obchodný uznesenia,
vestník 98/2014
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania:najneskôr
26.05.2014
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

spisová značka: 1K/24/2014
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa: Zeelandia s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 671 918
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

sa

pojednávanie na deň 30.06.2014 o 9:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SEXTETO s.r.o.,
so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012, a to
veriteľ č. 1.: Zeelandia s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 671 918
veriteľ č. 2.: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
veriteľ č. 3.: VšZP, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
veriteľ č. 4.: Mesto Košice, so sídlom Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
veriteľ č. 5.: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K009915
Spisová značka: 1K/14/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hirjak servis s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01
Prešov, IČO: 36 461 725, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Hirjak servis s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461
725.
Ustanovuje správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka st., so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Ukladá správcovi bez azbytočného
odkladu
informovať
o vyhlásení
konkurzu
známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských 78
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.05.2014
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Hirjak servis s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461
725.
Ustanovuje správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka st., so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/14/2014. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K009916
Spisová značka: 40R/2/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL s miestom podnikania
Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611 467, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka
Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL s miestom podnikania Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611
467, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL s miestom podnikania
Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611 467, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka
Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL s miestom podnikania Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611
467, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e sa reštrukturalizácia dlžníka Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL s miestom podnikania Kukučínova
732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611 467.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459.
III. Správca je p o v i n n ý , bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Ing. Ondrej Lazoň
TECHNOL s miestom podnikania Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 33 611 467, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. U r č u j e sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností, bytov, nebytových priestorov alebo iného majetku,
ktorého hodnota predstavuje viac ako 10 000 eur, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, úpravy platov a pracovných zmlúv, odmeny a prémie vedúcich
zamestnancov,
opravy, údržba a investície nad 10 000 eur,
služobné cesty s predpokladanými nákladmi nad 1 000 eur,
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod cenných papierov,
prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie pohľadávky
popretej do právneho dôvodu, výšky, vymáhateľnosti, právneho dôvodu zabezpečenia pohľadávky, poradia
zabezpečenia výšky zabezpečenia.
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v o spôsobe prihlasovania pohľadávok : Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. Prihláška sa podáva v jednom
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku
doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zákona. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005
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doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zákona. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005
Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe
ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa
mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá
veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 19.5.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009917
Spisová značka: 29K/1/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Drahomíra Rajčanová, nar. 19.04.1962,
bydliskom 958 03 Malé Kršteňany 90, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 830 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na
odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Správca B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 830
006, značka správcu S1220 sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.5.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudkyňa
K009918
Spisová značka: 40K/2/2013
Zápisnica z ďalšej schôdze veriteľov
zvolanej Okresným súdom Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Trnovec v
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
zákona
č. 200/2011
z. omája
Obchodnom
konkurze s miestom
podnikania
018 61 Visolaje
88,republiky
IČO 43 podľa
782 400,
konanej
dňaZ.20.
2014 ovestníku
13:00 hod. na
a o Piaristická
zmene a doplnení
niektorýchvzákonov
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
Okresnom súde Trenčín,
27, Trenčín,
miestnosti
č. 105
Prítomní:

81

Obchodný vestník 98/2014
Zápisnica z ďalšej schôdze veriteľov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.05.2014

zvolanej Okresným súdom Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Trnovec v
konkurze s miestom podnikania 018 61 Visolaje 88, IČO 43 782 400, konanej dňa 20. mája 2014 o 13:00 hod. na
Okresnom súde Trenčín, Piaristická 27, Trenčín, v miestnosti č. 105
Prítomní:
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa - predsedkyňa schôdze veriteľov
Mgr. Vladimíra Livinková, vyššia súdna úradníčka
Jana Molnárová, zapisovateľka
JUDr. Martina Poláčková, správca
Veritelia:
1.
2.

Ing. Milan Apoleník
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Program schôdze:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

K bodu 1
Predsedajúca schôdze Mgr. Patricie Kepeňová otvorila schôdzu veriteľov, privítala prítomných
veriteľov, poučila ich o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa § 35 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov
podľa § 35 ods. 4 ZKR. Skonštatovala, že sú prítomní 2 veritelia oprávnení na schôdzi hlasovať, t.j. že je schôdza
veriteľov uznášania schopná.
Následne zoradila prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámila prítomných s počtom
hlasov jednotlivých prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná
na prijatie uznesenia schôdze veriteľov nasledovne:
1.
Apoleník
700
2.

Ing. Milan
38
hlasov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2 925 hlasov

Spolu
41 625 hlasov
Väčšina potrebná na prijatie uznesenia je
K bodu 2

20 813 hlasov

Predsedajúca schôdze oboznámila prítomných veriteľov s dôvodmi, pre ktoré súd ustanovil do funkcie
správcu JUDr. Martinu Poláčkovú a zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov.
Predsedajúca schôdze poučila prítomných veriteľov o tom, že podľa § 36 ods. 2, 3 ZKR každý prítomný veriteľ
oprávnený na schôdzi hlasovať má právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR podľa osobitného predpisu. O návrhu na zvolenie nového správcu
schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov až kým nie je návrh na zvolenie
nového správcu schválený. Následne vyzval prítomných veriteľov postupne od veriteľa s najvyšším počtom hlasov,
aby sa jednotlivo vyjadrili, či navrhujú nového správcu.
Žiadny z prítomných veriteľov návrh na nového správcu nemá.
K bodu 3
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúca schôdze poďakovala prítomným veriteľom za
účasť a schôdzu ukončila o 13.30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.05.2014
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúca schôdze poďakovala prítomným veriteľom za
účasť a schôdzu ukončila o 13.30 hod.

Zápisnica skončená a podpísaná dňa 20. mája 2014 o 13:15 hod.

Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov

Predsedajúca schôdze veriteľov:

Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009919
Spisová značka: 38K/10/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mariána Omelka, nar. 28.01.1982, bytom Moyzesova
478/25, Partizánske, ktorého predbežným správcom je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správca S1436, o žiadosti predbežného
správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch takto
rozhodol
Predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21,
911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správca S1436 sa p r e d l ž u j e lehota na podanie záverečnej správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 06.06.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 198 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 19.5.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K009920
Spisová značka: 29K/49/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PZ TRADE s.r.o. v konkurze so sídlom
Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín, IČO 36 310 191, 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, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu
pohľadávok takto
rozhodol
I. 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 979,60 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/V-1 až 6/V-5.
II. P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR so sídlom Lazovská 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO42 499 500 (Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín) 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 90,- eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/S96 a 5/S-97.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 19.5.2014
JUDr. Michal Fiala, samosudkyňa
K009921
Spisová značka: 36K/8/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KD - Tech, spol. s r.o., IČO: 36 240
869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.
12461/T, odd.: Sro,, správcom majetku ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, uznesením č.k. 36K/8/2012 - 673 zo dňa 23.04.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
30.04.2014, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.05.2014.
V Trnave dňa 20.05.2014
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K009922
Spisová značka: 36K/21/2012
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Novák - STAMFI, IČO: 18 029 124,
Šafárikova 9, 917 01 Trnava, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Trnave, číslo živnostenského
registra: 207-1321, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava,
uznesením č.k. 36K/21/2012-319 zo dňa 22.04.2014 potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Mamateyova 17, Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 18.256,79 eura. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.05.2014.
V Trnave, dňa 20.05.2014
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K009923
Spisová značka: 36K/6/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mikuláš Takács EKOMONT, s
miestom podnikania Narcisova 1496/7, 927 01 Šaľa, IČO: 11 707 054, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného
úradu Šaľa, číslo živnostenského registra: 405-1076, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom
kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, uznesením č.k. 36K/6/2013-197 zo dňa 23.04.2014 potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Mamateyova 17, Bratislava na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške
22.576,86 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2014.
V Trnave, dňa 20.05.2014
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009924
Spisová značka: 25K/22/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o., IČO: 36 207
489, Pekárska 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.:
29018/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, uznesením č.k. 25K/22/2012 - 508 zo dňa 23.04.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 30.04.2014,
zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
17.05.2014.
V Trnave dňa 20.05.2014

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K009925
Spisová značka: 36K/8/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. art. Peter Ančič, nar. 14.07.1978,
bytom Poľná č. 23, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova
11, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov,
takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Mgr. art. Peter Ančič, nar. 14.07.1978, bytom Poľná č.
23, 917 01 Trnava zo dňa 21.03.2014, tak ako bol predložený súdu dňa 25.03.2014 a zverejnený v Obchodnom
vestníku dňa 26.03.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009926
Spisová značka: 9K/9/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Považská záhradnícka spol. s r.o.,
IČO: 34 139 613, Potočná 199, Skalica 909 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č. 24824/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Považská záhradnícka spol. s r.o., IČO: 34 139 613,
Potočná 199, Skalica 909 01 zo dňa 20.02.2014, tak ako bol predložený súdu dňa 21.02.2014 a zverejnený v
Obchodnom vestníku dňa 14.04.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.5.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009927
Spisová značka: 25K/1/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Lúčanský, nar.
16.07.1966, Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom Sladovnícka
13, Trnava, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, z funkcie správcu
úpadcu: Ing. Igor Lúčanský, nar. 16.07.1966, Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009928
Spisová značka: 25K/13/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROKOREKT SK, s.r.o.,
Kapitulská 26, 917 01 Trnava, IČO: 35 826 240, uznesením č.k. 25K/13/2013-287 zo dňa 24.03.2014, povolil vstup
veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa SR -Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, v rozsahu pohľadávok vo výške 1 349 109,72 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2013.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.4.2014
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K009929
Spisová značka: 25K/11/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Zuzana Kosárová, nar. 28.06.1983, Smetanov háj
287/13, 929 01 Dunajská Streda, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Mgr. Zuzana Kosárová, nar. 28.06.1983, Smetanov háj 287/13, 929 01
Dunajská Streda, predbežného správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50/1593,
921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006 .
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009930
Spisová značka: 2K/41/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Švábik, nar. 10.10.1955, bytom
Obchodná 398/3, 023 54 Turzovka, (do 14.04.2014 podnikajúceho pod obchodným menom: Jozef Švábik, s miestom
podnikania 023 54 Turzovka č.398, IČO: 32 254 326) ktorého správkyňou je: Ing Gabriela Gregorová, so sídlom
kancelárie Hollého 24, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 27.11.2013 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 194 rok
2013, číslo účtovného dokladu 74/11-13, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009931
Spisová značka: 2K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dominik Bažík, nar. 25.08.1983, bytom
Stodolisko 282/8, 027 32 Habovka, prechodne bytom Vlárska 11, 833 10 Bratislava, ktorého správcom je: Mgr.
Richard Koiš so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 12.02.2014 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 5 rok
2014, číslo účtovného dokladu 32/2-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009932
Spisová značka: 3K/13/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 36 401 650, správcom ktorého je: SKKB, k.s., so sídlom
kancelárie Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 1.786,43 EUR, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 72 až 76, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005. Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009933
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Peter Škumát, nar.
13.09.1966, bytom Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: Ing. Ivan Kravárik, so sídlom kancelárie
Garbiarska 4, P.O.BOX 64, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny,
takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Ivanovi Kravárikovi, so sídlom kancelárie Garbiarska 4, P.O.BOX 64, 031 01 Liptovský
Mikuláš, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009934
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Peter Škumát, nar.
13.09.1966, bytom Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: Ing. Ivan Kravárik, so sídlom kancelárie
Garbiarska 4, P.O.BOX 64, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 17.12.2013 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 220 rok
2014, číslo účtovného dokladu 53/12-13, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
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zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009935
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Peter Škumát, nar.
13.09.1966, bytom Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: Ing. Ivan Kravárik, so sídlom kancelárie
Garbiarska 4, P.O.BOX 64, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009936
Spisová značka: 4K/2/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: UMUN, Nakladateľstvo telesne postihnutých umelcov
maľujúcich ústami a nohami, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Slobody 43, 022 01 Čadca, IČO: 31 628 630, v mene
ktorého koná likvidátor: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi UMUN, Nakladateľstvo telesne postihnutých umelcov maľujúcich ústami a nohami,
s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Slobody 43, 022 01 Čadca, IČO: 31 628 630, pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 19.5.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K009937
Spisová značka: 4K/30/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Pilárik, nar. 26.12.1958,
bytom Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina, správcom ktorého je: Mgr. Stanislav Bíroš, so sídlom kancelárie Moyzesova
939/46, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu Františka Pilárika, nar. 26.12.1958, bytom Jedlíkova 3428/6, 010
15 Žilina, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom
Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník
K009938
Spisová značka: 1K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Ligač, nar. 9.8.1967, Chalupkova
158/30, 022 01 Čadca, zastúpeného: JUDr. Róbert Slamka, advokát, Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, správcom
ktorého je: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 4, rok: 2014, číslo účtovného dokladu: 79/1-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom je prípustné odvolanie za rovnakých podmienok ako
proti rozhodnutiu sudcu, teda do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
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Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K009939
Spisová značka: 3K/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AFRESH, a.s., so sídlom Oravická 614/14, 028 01 Trstená,
IČO: 36 709 727, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AFRESH, a.s., so sídlom Oravická 614/14, 028 01 Trstená, IČO: 36 709
727.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 19.5.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K009940
Spisová značka: 3K/3/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Somík, nar. 11.10.1940,
bytom Gaštanová 12, 010 07 Žilina, správcom ktorého je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 2.242,41 EUR.
Veriteľovi - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 20.5.2014
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009941
Spisová značka: 2K/30/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNISTAV HSV spol. s r.o., so sídlom
031 04 Veterná Poruba 134, IČO: 36 172 669, ktorého správkyňou je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 1.659,70 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 26.09.2013 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 152 rok
2013, číslo účtovného dokladu 82/9-13, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 19.5.2014
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009942
Spisová značka: 3K/9/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5,
010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, IČO: 36 865 265, so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť ochranu
majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne ujme výkonu svojej
funkcie.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 17.6.2014 o 10:00 ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného súdu
Žilina č.201., Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu
Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 9:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanieVydáva
advokátom,
tiež spravodlivosti
vymedzenieSlovenskej
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konkurzu
a účasť na
Ministerstvo
podľa zákona č.
Z. z. o Obchodnom
vestníku
schôdzi veriteľov. Podpis
oprávnenej
osoby
veriteľa
na
plnej
moci,
ak
nejde
o
zastupovanie
advokátom,
musí byť
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
úradne osvedčený.
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2.
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Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu
Rôzne, záver
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Deň vydania:
26.05.2014
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 21.5.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009884
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 4K 55/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Dobrá Voda
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 432 948
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 4K 55/2003 – 700
IČS: 1003898987
Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Roľnícke družstvo Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda,
IČO: 31 432 948, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Jozefom Bolješikom, advokátom,
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol :

Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo Dobrá Voda, 919 54 Dobrá
Voda, IČO: 31 432 948, po splnení rozvrhového uznesenia.

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

V Bratislave, dňa 19.05.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K009885
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 1/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

AG Banka, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG Banka, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Coboriho 2, 949 77 Nitra, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 019 895
Súd zverejňuje iné:

č. k. 1K 1/2000 – 4671
IČS: 1000897857

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: AG Banka, a.s., Coboriho 2, 949 77 Nitra, IČO: 36
019 895, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Pavlom Malichom, advokátom, Dunajská 25, 811 08
Bratislava, o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu,
takto
rozhodol:

1.
Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažovaní majetku z podstaty a
vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 30.05.2013, doručenú súdu dňa 06.06.2013, vo výške celkových
príjmov vrátane počiatočných stavov pri vyhlásení konkurzu 8.478.803,05 Eur.

2.

Súd s c h v a ľ u j e

výdavky vo výške 7.162.108,47 Eur.

3.

Súd n e s c h v a ľ u j e odmenu správcu vo výške 231.418,05 Eur.

4.
Súd d o p l ň u j e konečnú správu o pohľadávku proti podstate vo výške 99,58 Eur veriteľa Krajský súd
v Bratislave, Justičná pokladnica.

5.
Súd u r č u j e odmenu pre správcov v celkovej výške 84.242,83 Eur, z toho pripadá na správcu
konkurznej podstaty JUDr. Pavla Malicha odmena vo výške 64.482,57 Eur (vyčerpaná), na správcu konkurznej
podstaty JUDr. Jána Hutníka pripadá odmena vo výške 2.911,62 Eur, na osobitného správcu JUDr. Ernesta Valka, k
rukám dedičky - dcéry JUDr. Jany Valkovej vo výške 3.175,95 Eur a na osobitného správcu Ing. Vladimíra Litvaja vo
výške 13.672,60 Eur.

6.
Správca konkurznej podstaty je p o v i n n ý v r á t i ť v prospech konkurznej podstaty sumu 25.517,43
Eur, ktorá prevyšuje čo do právneho základu a vyčíslenej výšky vyúčtovania doteraz čerpaných odmien oprávnený
nárok správcu na odmenu.

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 u r č u j e sumu na uspokojenie veriteľov vo výške 1.225.460,34 Eur.

8.
Súd námietky veriteľa Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava a
námietky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 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 12.05.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K009886
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K 142/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze,
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 647 120
Súd zverejňuje iné:

č. k. 7K 142/2001 – 872
IČS: 1001899493
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze, Mnešická 11,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 647 120, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Alojzom
Žitníkom, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, o konečnej správe o speňažovaní majetku z konkurznej
podstaty úpadcu a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto
rozhodol:

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 s c h v a ľ u j e konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažení majetku úpadcu
a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 12.03.2014, doručenú súdu dňa 02.04.2014 a doplnenie č. 1 ku
konečnej správe doručené súdu dňa 03.04.2014.
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 treba uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
OSP 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, 2 OSP v nadväznosti na §
66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave dňa 19.05.2014
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca
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