Obchodný vestník 199/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.10.2015

K022482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Miloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40k/26/2014 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové číslo:
Typ súpisnej
položky majetku:
Celková suma:

1

Mena:

Eur

PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
249,71

Dlžník:
OS Trenčín
Právny dôvod
Nespotrebovaný preddavok
vzniku
Súpisová hodnota 249,71
Mena:

Eur

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:

2

Typ súpisnej
položky majetku:

Retiazka zo žltého kovu (limitovaná edícia, ručná výroba, dlžka 47 cm, špeciálne bezpečnostné uzatváranie)

Celková suma:

2 000,00

Mena:

Eur

Stav:

Používaná

Súpisová hodnota 2 000,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:

3

Typ súpisnej
položky majetku:

Televízor Thomson 46 KH 412 s, uhlopriečka 117 cm. Pommer strán 4:3, frekvencia spracovania obrazu 100 Hz, 2x20 W
zvuk: stereo priestorový zvuk,

Celková suma:

500,00

Mena:

Eur

Stav:

Používaný

Súpisová hodnota 500,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:

4

Typ súpisnej
položky majetku:

Súbor posilňovacích strojov: Šikmá posilňovacia lavica Kettler, Orbitrek Max Fitness, Posilovacia veža Exifi Impact,
posilovacia lavica Kettler Primus 100 a závažia.

Celková suma:

3 000,00

Mena:

Eur

Stav:

Používané

Súpisová hodnota 3 000,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

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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Poradové číslo:

5

Typ súpisnej
položky majetku:

LYMFOVEN 24 + príslušenstvo (lymfodrenáž). Prístroj sa používa na liečbu závažných ochorení obehového systému. Je
možné používať ho v odborných zdravotníckych centrách na liečbu týchto chorôb: hlboká žilová trombóza, liečba celulitídy
a iné.

Celková suma:

4 000,00

Mena:

Eur

Stav:

Používané

Súpisová hodnota 4 000,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:

6

Typ súpisnej
položky majetku:

Audio/video prijímnač + zosilňovač, HARMAN/KARDON, typ AVR 145, 5 reproduktorov + 1 badový reproduktor

Celková suma:

1 000,00

Mena:

Eur

Stav:

Používané

Súpisová hodnota 1 000,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:

7

Typ súpisnej
položky majetku:

Samsung Televízor, uhlopriečka 127 cm, Plazma, HD TV, SRS TruSurround HD DIGITAL, Dolby Digital plus

Celková suma:

1 000,00

Mena:

Eur

Stav:

Používané

Súpisová hodnota 1 000,00
Mena:

Eur

Poznámka:

Majetok v BSM

Deň zápisu:

10.10.2015

Poradové číslo:
Typ súpisnej
položky majetku:
Celková suma:

8

Mena:

Eur

PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
6 000,00

Dlžník:
Fyzická osoba
Právny dôvod
Nesplatená časť pôžičky
vzniku
Súpisová hodnota 6 000,00
Mena:

Eur

Deň zápisu:

10.10.2015

Poznámka

Majetok v BSM

K022483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Csákányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1955
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2012 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o speňažení pohľadávok.
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Július Csákányi, nar. 13.07.1955, bytom Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany, č.k.: 32K/77/2012.
Dátum, miesto a čas konania otvárania obálok s ponukami:
04.11.2015 o 08,3o hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra,
Predmet ponuky:
1/Pohľadávka úpadcu voči firme DINNER, s.r.o., IČO: 36 683 159, Mýtne Ludany s.č. 237, podľa Platobného
rozkazu Okresného súdu Levice č.k.: 15Ro/630/2013-15 zo dňa 05.03.2014 o zaplatenie sumy 1.500,-eur, v
súpisovej hodnote 1.500,-eur.
2/Pohľadávka úpadcu voči firme DINNER, s.r.o., IČO: 36 683 159, Mýtne Ludany s.č. 237, podľa Platobného
rozkazu Okresného súdu Levice č.k.: 9Ro/6/2014-18 zo dňa 06.03.2014 o zaplatenie sumy 1.000,-eur, v súpisovej
hodnote 1.000,-eur.
Prvé kolo ponuky vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov podľa § 92 ods.1 písm. d/
ZKR – formou ponukového konania.
Záujemca v zalepenej obálke adresovanej správcovi s označením „ponukové konanie“ predloží svoju ponuku
a výšku kúpnej ceny spolu s výpisom z OR OS resp. živnostenským listom.
Záujemca FO nepodnikateľ, musí byť starší ako 18 rokov, preukáže svoju totožnosť OP.
Zalepenú obálku záujemca predloží správcovi najneskôr dňa 04.11.2015 do 08,oo hodiny, v kancelárií správcu.
Termín a miesto obhliadky: po telefonickej alebo mailovej dohode bude určený termín stretnutia v kancelárií
správcu.
Cena najnižšieho podania:
je najlepšia ponuka, ktorú musí záujemca uhradiť najneskôr do 5 dní od dňa
otvárania obálok na účet správcu. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K022484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Imrulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:
Por. č. 2 - Iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu za 6/2015); súpisová hodnota: 234,02 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Liptovskom Mikuláši, dňa 12.10.2015
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K022485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmara Adote
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2015 - S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Mgr. Dagmara Adote, Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, spisová značka veci 40K/10/2015, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.9.2015 o 10,40 hod. v sídle správcu na
adrese Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Prítomný zástupca veriteľov:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 432 105
Správca: JUDr. Otília Prachařová

Program: 1. Odsúhlasenie spôsobu komunikácie
2. Žiadosť o odporúčanie ako postupovať
3. Rôzne
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov bolo zvolané následne po skončení schôdze veriteľov. Zasadnutie otvoril
správca, ktorý prítomného zástupcu veriteľov privítal. Správca konštatoval, že zasadnutie zástupcu veriteľov je
podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR a ust. § 107 ods. 2 ZKR uznášania schopné.

Bod 1. programu: Odsúhlasenie spôsobu komunikácie
Prítomný zástupca veriteľov uviedol, že uprednostňuje komunikáciu elektronickou formou. Správca bude všetky
žiadosti zasielať zástupcovi veriteľov e-mailom na adresu: office@kubrikova.sk. Zástupca veriteľov bude hlasovať
za uznesenia per rollam podľa ust. § 38 odst. 3 ZKR zaslaním e-mailu o hlasovaní správcovi na adresu:
pracharova@akzp.sk.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:
Hlasovanie:

Za
Proti

1 hlas
0 hlasov

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

Bolo prijaté uznesenie č. 1.
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob komunikácie so správcom e-mailom. Zástupca veriteľov bude v súlade s ust. §
38 odst. 3 ZKR hlasovať za uznesenia písomne, zaslaním svojho hlasovania správcovi.

Bod 2. programu: Žiadosť o odporúčanie ako postupovať
Správca v súlade s ust. § 83 odst. 2 ZKR požiadal zástupcu veriteľov o odporúčanie, aby uzavrel zmluvu
o poskytnutí právnej služby na právne zastupovanie vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva
manželov s advokátom.
Zástupca veriteľov uviedol, že doručenú žiadosť prerokuje a oznámi, ako ďalej postupovať.

Bolo prijaté uznesenie č. 2.
Zástupca veriteľov oznámi správcovi, ako ďalej postupovať po prerokovaní jeho žiadosti.

Bod 3. programu: Rôzne
V tomto bode programu neboli podané žiadne ďalšie návrhy. Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov bolo o 11,00 hod
skončené.

Dubnica nad Váhom 22.9.2015

Predseda veriteľského výboru:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.
zastúpený na základe poverenia zo dňa 21.9.2015
Mgr. Pavlom Hupkom

Správca: JUDr. Otília Prachařová

K022486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
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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3K/8/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 ZKR v konkurznom konaní úpadcu: Jana Horváthová, bytom Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava, č.k.
3K/8/2015 uverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú položku:
8. Pohľadávka z účtu v banke:
Suma: 609,84,- EUR
Číslo účtu: 5069757530/0900
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2015, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 09/2015, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 13.10.2015, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K022487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYDOS Nováky, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 298 867
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2014.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu BYDOS Nováky, spol. s r.o., Medený
Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 298 867, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica so sp. zn. 2K/20/2014, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamujeme, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako poverená osoba v zmysle
zákona za správcu Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866, ktorý si prihlásil
pohľadávku v celkovej sume 166,00 EUR.
Vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 25.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť
1. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
2. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide
o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca

K022488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRESSE & MARKETING SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2490/35, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 404 225
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca v súlade s § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje obsah zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

2R/4/2015

Spisová značka správcovského spisu:

2R/4/2015 S1359

Dlžník:

PRESSE & MARKETING SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom Tulská 2490/35, 960 01 Zvolen
IČO: 36 404 225

Dátum:

09.10.2015

Miesto :

Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen

Otvorenie:

10:00 hod.

Zoznam prítomných:
1.
2.

JUDr. Tomáš Kohút, zastúpený splnomocnencom
Detvaiová Eva, zastúpená splnomocnencom

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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Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie a hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver

Ad. 1
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru za účelom rozhodovania o dlžníkom
predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 23.09.2015.

Ad. 2
Členovia veriteľského výboru na zasadnutí potvrdili, že boli na zasadnutie riadne pozvaní a mali možnosť sa
oboznámiť s návrhom reštrukturalizačného plánu.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o predloženom návrhu
reštrukturalizačného plánu.

O návrhu reštrukturalizačného plánu bolo uskutočnené hlasovanie s nasledovným výsledkom:

ZA

2 hlasy

ZDRŽAL SA

0

PROTI

0

Uznesenie č. 1:
"Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka PRESSE & MARKETING SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Tulská
2490/35, 960 01 Zvolen, IČO: 36 404 225 rozhodol o Návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa
23.09.2015 tak, že tento schvaľuje. Veriteľský výbor zároveň odporúča, aby účastníci plánu oprávnení
o schválení plánu hlasovať, hlasovali na schvaľovacej schôdzi za jeho prijatie. Za týmto účelom veriteľský
výbor žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

Ad. 3
Predseda následne poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a zasadnutie ukončil.

K022489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Suchár, rod. Záhradný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilova 22, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu Martin
Suchár, rod. Záhradný, trvale bytom Vavilovova 22, 851 01 Bratislava, nar. 15.03.1955, zast. súdom ustanoveným
opatrovníkom Katarína Kováčová, súdna tajomníčka Okresného súdu Bratislava III, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava v úradných hodinách od 9.00
hod. do 16.00 hod (obedňajšia prestávka 12-13.00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovu adresu rhavlat@havlat.sk / havlat@havlat.sk , alebo na čísle telefónu 02/5441
0102.
Správca

K022490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Suchár, rod. Záhradný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilova 22, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu Martin
Suchár, rod. Záhradný, trvale bytom Vavilovova 22, 851 01 Bratislava, nar. 15.03.1955, zast. súdom ustanoveným
opatrovníkom Katarína Kováčová, súdna tajomníčka Okresného súdu Bratislava III, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UnicreditBank Czech republik and Slovakia, a.s., číslo
účtu: 1025103000/1111. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Správca

K022491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Lišaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaská pod Bukovinou 375, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 69/2011 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 69/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku prvého kola dražby
Mgr. Stela Chovanová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Stela Chovanová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod
Bukovinou č. 375, 976 46 Valaská, SR, so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, spis. zn. 1K
69/2011 S1612, v zmysle ust. § 24 ods. 9 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov, zverejňuje nasledovné Oznámenie o výsledku prvého kola dražby nehnuteľného majetku, zapísaného do
súpisu majetku podstát úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod Bukovinou č. 375, 976 46
Valaská, SR, ktorej Oznámenie o dražbe bolo zverejnené dňa 07.09.2015 v Obchodnom vestníku č. OV
171/2015, pod spis. zn.: K019625:
Označenie dražobníka a licitátora dražby:
Mgr. Stela Chovanová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod
Bukovinou č. 375, 976 46 Valaská, SR, so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto vykonania dražby - Sídlo kancelárie správcu: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
Dátum vykonania dražby - 07.10.2015
Čas vykonania dražby - 13.00 hod.
Dražba - prvé kolo dražby (nešlo o opakovanú dražbu)
Označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva:
Súbor nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod Bukovinou č.
375, 976 46 Valaská, SR, evidovaný Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny, pre katastrálne územie Valaská,
obec Valaská, okres Brezno na LV č. 2390 a to ako:
Pozemky:
I.
Parcelné číslo: 2660/ 1
Výmera v m²: 1651
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využitia pozemku: 22 (Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti)
Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape
II.
Parcelné číslo: 2660/ 5
Výmera v m²: 482
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využitia pozemku: 22 (Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti)
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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Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape
III.
Parcelné číslo: 2661/ 1
Výmera v m²: 298
Druh pozemku: Vodné plochy
Spôsob využitia pozemku: 11 (Vodný tok, prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape
Označenie práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených
Súbor nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod Bukovinou č.
375, 976 46 Valaská, SR, evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie
Valaská, obec Valaská, okres Brezno na LV č. 2390, sa vydražil bez záväzkov na predmete dražby viaznucich
a s ním spojených.
Súpisová hodnota predmetu dražby:
1.000,- €
Výška ceny dosiahnutá vydražením: 500,- €
Stav dražby: Úspešná

Vo Zvolene dňa 07.10.2015

K022492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 823 790
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

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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Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Brezová

8645/11D

Žilina

010 01

95 185,74 EUR

SKP k.s., správca

K022493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRESSE & MARKETING SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2490/35, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 404 225
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, spoločnosť zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. 1359, reštrukturalizačný správca
dlžníka PRESSE & MARKETING SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Tulská 2490/35, 960 01 Zvolen, IČO: 36 404 225, po
doručení žiadosti veriteľského výboru týmto v súlade s ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu
schôdzu na deň 04.11.2015 o 11:15 hod., ktorá sa uskutoční na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína o 11:00 hod., pričom
všetci účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa preukazujú
dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra. V zmysle ust. §
146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne
splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účasť
dlžníka je povinná.
V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník
plánu. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasovať nemajú účastníci
plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu
zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu
alebo vymáhateľnosti. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.
V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom druhom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým schválil návrh reštrukturalizačného plánu,
predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho
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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schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze
podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod.- do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo e-mailom
na adrese: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

K022494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Fialová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 105 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2014 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Dana Fialová, Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava, IČO:
40105504, týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvolávam
v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 8K/51/2014 prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 27.11.2015 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Hraničná 12, 821 05 Bratislava, 4.
poschodie - zasadacia miestnosť spoločnosti STAVOPOLIS.
Program prvej schôdze veriteľov:
1. Prezentácia veriteľov.
2. Otvorenie schôdze veriteľov.
3. Rozhodovanie o výmene správcu.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.
Prezentácia veriteľov prebehne od 09:50 hod.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad totožnosti (fyzické osoby – podnikatelia predložia aj
aktuálny výpis zo živnostenského registra), veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu a zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
výpis z obchodného registra ak zastupujú právnickú osobu, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej
schôdzi veriteľov a platný doklad totožnosti.
V Bratislave dňa, 13.10.2015
Mgr. Róbert Podhorský, správca

K022495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
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 správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu MIKA, spol. s r.o., so sídlom 919 32 Opoj 103,
IČO: 35 793 333, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
28472/T, vylúčil v súlade s § 81 ods. 1 ZKR, na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov ako
príslušného orgánu, nasledujúci majetok zo súpisu všeobecnej podstaty:
Č. súp. zl.

Popis

Číslo VIN

EČV

7.

Volkswagen Golf

WVWZZZ1KZ6W096057

BA 808 OS

Umiestnenie

Súpisová hodnota
1,00 EUR

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

K022496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu dňom 19.10.2015

Predmet speňaženia:
Správca vyhlasuje dňom 19.10.2015 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, ktorým je zabezpečený
veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a zástupca veriteľov, prvé kolo ponukového konania na
speňaženie podniku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová
banka, a. s. a všeobecnú podstatu:
a) Nehnuteľnosti zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 dňa 28.04.2015 pod č. K009393 a v
Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 dňa 28.04.2015 pod č. K009394, zmena súpisových hodnôt zverejnená v
Obchodnom vestníku č. OV 142/2015 dňa 27.07.2015 pod č. K016632 a v Obchodnom vestníku č. OV 142/2015
dňa 27.07.2015 pod č. K016631, oprava chyby v písaní zverejnená v v Obchodnom vestníku č. OV 142/2015 dňa
27.07.2015 pod č. K016633;
b) Hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 dňa 28.04.2015 pod č. K009393, zmena
súpisovej hodnoty zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 142/2015 dňa 27.07.2015 pod č. K016632;
c) Pohľadávky zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 dňa 28.04.2015 pod č. K009393, zmena
súpisových hodnôt zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 142/2015 dňa 27.07.2015 pod č. K016632
(ďalej len „Nehnuteľnosti“, „Hnuteľný majetok“, „Pohľadávky“ a spoločne „Predmet speňaženia“).

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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Dňa 29.09.2015 príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade so záväzným pokynom zorganizuje
druhé kolo, prípadne ďalšie kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa záväzného
pokynu alebo kým mu príslušný orgán neuloží iný záväzný pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlási formou publikácie v Obchodnom vestníku a v Hospodárskych novinách č.
199/2015 formou inzerátu, zverejneného dňa 16.10.2015.

Podmienky ponukového konania:
Podrobnejšia špecifikácia podmienok ponukového konania bude správcom zverejnená len v Obchodnom vestníku
a záujemcom môže byť na vyžiadanie poskytnutá aj mailom: trnava@irkr.sk. Správca poskytne záujemcom aj vzor
zmluvy o predaji podniku na Predmet speňaženia a vo vopred dohodnutom termíne umožní aj obhliadku
Nehnuteľností. Podmienky ponukového konania správca vydá záujemcovi za úhradu poplatku vo výške 200,00 EUR
(dvesto eur) bez DPH.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 15.000,00 EUR (pätnásťtisíc
eur) na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu,
IBAN SK63 1100 0000 0026 2572 6126, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do ponukového
konania, t.j. 02.11.2015, s poznámkou k transakcii, v ktorej bude uvedené obchodné meno alebo meno a priezvisko
záujemcu, ako aj uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje
dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej
ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu
v sume zloženej zábezpeky.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu o predaji podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
príslušný orgán, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového 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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Kúpna cena:
V prvom kole ponukového konania nesmie byť ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia nižšia ako 100 %
nominálnej hodnoty Predmetu speňaženia, ktorá predstavuje súčet súpisových hodnôt jednotlivých súpisových
zložiek Predmetu speňaženia.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je povinný prijať najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu na schválenie. Ku kúpnej cene sa neúčtuje
DPH, keďže sa predaj podniku nepovažuje za dodanie tovaru a dodanie služby podľa príslušných (daňových)
právnych predpisov. V dôsledku uvedeného je predaj podniku oslobodený od platenia DPH.
Na ponuku záujemcu, v ktorej nebude ponúknutá minimálna kúpna cena stanovená pre príslušné kolo ponukového
konania, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu na účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet, IBAN SK63 1100 0000 0026 2572 6126.

Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Za schválenie predloženej ponuky sa považuje súčasné schválenie zabezpečeným veriteľom Slovenská záručná a
rozvojová banka, a. s. a zástupcom veriteľov; v opačnom prípade sa ponuka považuje za neschválenú príslušným
orgánom a správca je povinný pokračovať v speňažovaní podniku úpadcu vyhlásením ďalšieho kola ponukového
konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená zo strany príslušného orgánu,
správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet
určený správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15
(pätnásť) kalendárnych dní. Zložená zábezpeka sa započítava do kúpnej ceny.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o predaji
podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne podnik nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR, bez
zamestnancov a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.

Záverečné ustanovenia:
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca mailom: trnava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 02.11.2015 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE 1. KOLO – MIKA, spol s r.o. – PREDAJ PODNIKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, 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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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K022497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedlice č. 159, 082 43 Sedlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/70/2014 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/70/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca úpadcu: Martin Šoltés, nar. 22. 05. 1973, bytom 082 43 Sedlice č. 159,
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského
spisu
sa
podávajú
písomne
na
adrese
správcu,
emailom
na
adrese:
maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K022498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bystrík Mišalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 216, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2014 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca úpadcu: Bystrík Mišalko, nar. 30. 01. 1973, bytom Rakúsy 216, 059 76 Mlynčeky
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského
spisu
sa
podávajú
písomne
na
adrese
správcu,
emailom
na
adrese:
maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K022499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH CAPITAL, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 1, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 269 327
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R 7/2011 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
1R 7/2011
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu vylučuje v súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej ako "ZKR") zo súpisu všeobecnej podstaty
nasledovný majetok:
1. pozemok na LV č. 1642, k. ú. Veľké Zlievce, parc. č. 2651, druh pozemku – orná pôda, o výmere 2849 m2, vo
veľkosti podielu 3/8, súpisová hodnota vo výške 90,00 €;
2. pozemok na LV č. 1631, k. ú. Veľké Zlievce, parc. č. 2699/3, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere
1931 m2, vo veľkosti podielu 2/3, súpisová hodnota vo výške 108,00 €;
3. pozemok na LV č. 1640, k. ú. Veľké Zlievce, parc. č. 2655/1, druh pozemku – orná pôda, o výmere 1586 m2,
vo veľkosti podielu 9/12, súpisová hodnota vo výške 101,00 €;
4. pozemok na LV č. 1634, k. ú. Veľké Zlievce, parc. č. 2692/6, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere
726 m2, vo veľkosti podielu 42/52, súpisová hodnota vo výške 50,00 €;
5. pozemok na LV č. 1480, k. ú. Veľké Zlievce, parc. č. 2695/2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere
4106 m2, vo veľkosti podielu ¾, súpisová hodnota vo výške 260,00 €;
(spolu ďalej ako "Nehnuteľnosti")

Poučenie:
Správca na požiadanie prevedie vylúčené Nehnuteľnosti na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o
prevod Nehnuteľností požiada viac veriteľov, správca prevedie Nehnuteľnosti na toho veriteľa, ktorý ponúkne
najlepšie podmienky. (§ 81 ods. 3 ZKR)
Prevod Nehnuteľností vylúčených zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Nehnuteľnosti vylúčené zo súpisu, o ktoré do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem
žiaden z veriteľov, prestávajú podliehať konkurzu. (§ 81 ods. 5 ZKR)

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty

K022500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Vilhelm, CSc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2010 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto podľa § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 665/2005 Z. z. dopĺňa súpis všeobecnej
podstaty o novú, nižšie uvedenú súpisovú zložku majetku.
Typ súpisnej položky majetku: CENNY_PAPIER

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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Druh, forma a podoba cenného papiera: druh: akcia hromadná, forma: akcie na meno, podoba: listinná
Mena: EUR
Nominálna hodnota: 11.053,58 EUR
ISIN:
Poradové číslo: 1
Emitent: Ružinovské centrum, a.s., IČO: 35 918 594, so sídlom Klincová 35, Bratislava
Ďalší doplňujúci znak:
Počet kusov: 1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11.053, 58 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Hromadná akcia na meno č. 1 nahrádza 333 ks akcií na meno s číselným označením 0001 až 0333 s menovitou
hodnotou každej akcie 1.000,- SK (33,19,- EUR) a s celkovou menovitou hodnotou akcií nahradených touto
hromadnou akciou 333.000,- SK (11.053,58,- EUR).

K022501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Steelimpex, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 104, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 341 389
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu
pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca úpadcu Steelimpex, s.r.o., so sídlom Hlavná
104, 040 01 Košice, IČO 45 341 389, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli zapísané
správcom do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 040 11 Košice doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej výške 4.803.051,94 €.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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K022502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Steelimpex, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 104, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 341 389
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu
pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca úpadcu Steelimpex, s.r.o., so sídlom Hlavná
104, 040 01 Košice, IČO 45 341 389, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zapísaná
správcom do zoznamu pohľadávok nasledujúca pohľadávka veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej
výške 1.161,27 €.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K022503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HB-Náradie, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 399 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2013/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania schôdze veriteľov
úpadcu HB - NÁRADIE,spol. s r.o. , Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 399 410
v konkurznej veci sp.zn.2K/39/2013, konanej dňa 13.10.2015

Miesto konania :Hotel Bratislava, zasadacia miestnosť č. 118, 1.posch.
Termín konania: 13.10.2015
Začiatok konania: 8.30 hod.
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľkého výboru:
p. Zoltán Tömösközi, zástupca veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu
Program schôdze :
1.Otvorenie
2.Odporúčania a pokyny veriteľského výboru správcovi v súvislosti so správou, oceňovaním a speňažovaním
majetku úpadcu.
3. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca úpadcu a v úvode informoval prítomného zástupcu veriteľského
výboru o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru.
K bodu 2)
Správca predniesol zástupcovi veriteľského výboru svoju žiadosť o vydanie záväzného pokynu na predaj
hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 122/2015 zo dňa 29.6.2015 pod č. súpisných položiek
1 až 1774 a oznámil jeho zverejnenie na portáli určenom pre správcov konkurznej podstaty www.mercudo.com
a o zámere predaja majetku ako celku aj po častiach s podmienkou predaja po častiach s minimálnou sumou
predaja do výšky 1000,- Eur.
Uznesenie č. 1( k bodu 2 predmetu rokovania)
„Zástupca veriteľov ukladá správcovi speňažiť súbor hnuteľných vecí zverejnených v Obchodnom vestníku
č.122/2015 pod položkami č. 1 až 1774 ako súbor majetku a to : 1. formou verejného ponukového konania, v 1.kole
za 50 % súpisovej hodnoty, v 2. kole za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však 13000,- Eur za súbor majetku.
Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku, s označením
predmetu predaja, spôsobu získania podmienok ponukového konania (kedy, kde, za akú cenu si záujemca môže
tieto podmienky vyzdvihnúť, objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk. Záujemcovia
si môžu v čase a na mieste uvedenom v ozname vyzdvihnúť podmienky ponukového konania, ktorých prílohou
bude zoznam majetku určeného na predaj a to za úhradu účastníckeho poplatku vo výške 50,- Eur, ktorého
zaplatenie je podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní a ktorý sa stane súčasťou všeobecnej podstaty.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu určenú
v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas
doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, v tej istej lehote je každý záujemca
povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu, pričom
rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuky správca
odmietne ako oneskorené. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením "konkurz
2K/39/2013 –neotvárať- (označenie poradia kola). kolo VPK". Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu
ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas
doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať
späť. Podmienky týkajúce sa obsahu ponuky, určí správca. Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca
v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk doručí správca
veriteľskému výbor do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil
ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú
správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Zástupca veriteľov si vyhradzuje právo aj bez uvedenia
dôvodu ponuku záujemcu odmietnuť, prípadne ponukové konanie zrušiť. Neúspešným záujemcom ponukového
konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk, v prípade zrušenia verejného ponukového konania aj zaplatené účastnícke poplatky. V
prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu - zmluvu o
postúpení pohľadávok, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50% z ponúknutej
kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.“
Hlasovanie:
Za hlasovali : 100 % hlasov prítomných veriteľov
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Proti : nikto
Zdržali sa : nikto
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto
K bodu 3
Zástupca veriteľov ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR
príslušnému súdu
V Bratislave, dňa 13.10.2015
Zástupca veriteľov : Zoltán Tömösközi

K022504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Tudja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 561 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca KP úpadcu Maroč Tudja, miesto podnikania Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 34 561 251 z dôvodu, že nižšie uvedené pohľadávky boli zapísané do súpisu omylom, nakoľko boli uhradené
ešte pre vyhlásením konkurzu, týmto v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR vyraďuje nasledovné pohľadávky zo súpisu
všeobecnej podstaty :

Andráš Jaroslav ANDRAŠ, Cejkov 399, 076 05 Cejkov, IČO: 10 793 003
1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 100,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2013/030 zo dňa 26.08.2013
Dlžník: Andráš Jaroslav ANDRAŠ, Cejkov 399, 076 05 Cejkov, IČO: 10 793 003
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Pôvodná pohľadávka vo výške 292,78 EUR bola čiastočne uhradená dňa 26.08.2013
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IKTUS, s.r.o., Zátor – Loučky 100, 793 16, Česká republika, IČO: 483 96 790

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 63,60
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/107/1 zo dňa 12.10.2011
Dlžník: IKTUS, s.r.o., Zátor – Loučky 100, 793 16, Česká republika, IČO: 483 96 790
Súpisová hodnota: 63,60 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 608,44
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/043 zo dňa 29.04.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 608,44 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 613,66
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/063 zo dňa 30.06.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 613,66 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 661,86
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/064 zo dňa 30.06.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 661,86 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 549,22
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/075 zo dňa 29.07.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 549,22 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 590,70
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/076 zo dňa 29.07.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
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Súpisová hodnota: 590,70 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 706,08
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/079 zo dňa 31.08.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 706,08 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 785,70
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/080 zo dňa 31.08.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 785,70 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň vyradenie majetku: 12.10.2015

JUDr. Erika Šimová, správca

K022505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22. 05. 1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
súpisová zložka majetku č. 11 - peňažná pohľadávka
Dlžník: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Martin, IČO : 31 318 916
Právny dôvod vzniku: Zmluva o OTP konte zo dňa 01. 04. 2015
Popis : zaúčtovanie kladných úrokov na účte konkurznej podstaty
Celková suma: 0,05 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,05 EUR
Deň zápisu : 13. 10. 2015
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 12 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac august 2015 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 145,12 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 145,12 EUR
Deň zápisu : 13. 10. 2015
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 13. 10. 2015
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár
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K022506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Štec ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 8388/15, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2015/S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
I. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY

postavená na
parc. KN-C č.

popis stavby

LV č.

súpisné kat.úz./
číslo
obec

7896/6

Byt č. 59, vchod:15. posch. 1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach a na pozemkoch parc. č. 7896/6, parc. č.
7896/25, parc. č. 7896/27, parc. č. 7896/28 vo výške 488/38744

8155 8388

Žilina

štát

spoluvl.
podiel

SR 1/1 - BSM

súp.
hodnota

55 000,00
€

JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca

K022507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTROL-VHS-SK, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 402 613
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2015 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka CONTROL-VHS-SK, s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
IČO:

36 402 613

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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podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Nobelova č. 16, 836 14 Bratislava
Dátum konania: 13.10.2015
Začiatok konania: 11,20 hod.

Prítomní:
- JUDr. Martin Sečanský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Marek Ďurka, štatutárny orgán dlžníka
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- členovia veriteľského výboru:

VÚB Leasing, a.s., Bratislava

Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o., Bratislava
Jakubove, s.r.o., Lučenec
Stolečnan Jozef , Žilina
Németh Štefan, PhD., Štiavnik

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

AD 1.
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Martin
Sečanský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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AD 2.
Správca dlžníka JUDr. Martin Sečanský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: VÚB Leasing, a.s., Bratislava, IČO: 31 318 045.

Hlasovanie:
ZA:

5 veritelia –

VÚB Leasing, a.s., Bratislava

Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o., Bratislava
Jakubove, s.r.o., Lučenec
Stolečnan Jozef , Žilina
Németh Štefan, PhD., Štiavnik
PROTI:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01-VV-3R/2/2015

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 5 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za predsedu
veriteľského
výboru
veriteľa
VÚB
Leasing,
a.s.,
Bratislava,
IČO: 31 318 045.

AD 3.
V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj
o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka, pričom členovia veriteľského výboru
výslovne súhlasili s komunikáciou medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom
e-mailovej pošty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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AD 4.
Prvé
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
jeho
predseda,
veriteľ
VÚB Leasing, a.s., Bratislava, IČO: 31 318 045, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil
povinnosť
zverejnenia
tejto
zápisnice,
ako
aj
prijatého
uznesenia
01-VV-3R/2/2015 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 13.10.2015

...........................................................
predseda veriteľského výboru
VÚB Leasing, a.s.
zastúpený: JUDr. Diana Olahová

K022508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bednáriková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 22, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1970
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/79/2010 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/79/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

V Bratislave, dňa 12.10.2015

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

sp. zn.:

úpadcu:

3K/79/2010

Anna Bednáriková v konkurze
trvale bytom Adámiho 22, 841 05 Bratislava
nar. 16.02.1970

správcu:

Prvý správcovský dom, k.s.
so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 959 665,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sr, vložka č. 597/B

zast.:

JUDr. Jánom Havlátom, zástupcom kancelárie

KONEČNÝ ROZVRH VÝTAŽKU

všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov podľa § 101
ZKR

Čl. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úvod

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 3K/79/2010 zo dňa 24.01.2011 (ďalej len „Uznesenie“) na majetok
dlžníka, ktorým je fyzická osoba Anna Bednáriková, trvale bytom Adámiho 22, 841 05 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“), bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám.
1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 902, správca zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sr, vložka č. 597/B (ďalej len „Správca“).

Prihlásené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok pod č. 1 – 5 nezabezpečených veriteľov (ďalej len
„Nezabezpečený veriteľ“), ktoré boli prihlásené a zistené v nasledovnom rozsahu:

č. pohľ. Veriteľ
Istina
Úroky
1.
VÚB, a.s.
12 667,78 € 1 839,92 €
2.
VÚB, a.s.
1 327,38 € 178,44 €
3.
VÚB, a.s.
4 000,- €
635,58 €
4.
Pohotovosť, s.r.o.
528 €
5.
TELERVIS PLUS a.s. 1 826,20 €
SPOLU CELKOM PRIHLÁSENÉ (ZISTENÉ) V EUR

Úroky z omeškania
327,57 €
43,73 €
157,79 €
969,21 €

Poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia
97,20 €
31,23 €
10,28 €

Celková suma
14 942, 47 €
1 580,78 €
4 803,65 €
528 €
2 795,41 €
24 650,31 €

Vzhľadom na to, že došlo k zabezpečeniu a speňaženiu majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty a v súčasnosti sa nevedie súdny spor týkajúci sa nezabezpečených pohľadávok veriteľov, pripravil Správca
tento konečný rozvrh výťažku.

Čl. 2
Zákonné ustanovenia

Podľa § 44 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávku, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nie je možné počas
konkurzu uspokojiť z majetku podliehajúceho konkurzu inak ako rozvrhom výťažku zo speňaženia tohto majetku.

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku
určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má
správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu
určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.

Podľa § 91 ods. 1 ZKR speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na
peňažné prostriedky v slovenskej mene na účel uspokojenia veriteľov. Za speňaženie sa považuje aj zabezpečenie
peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho
podniku alebo jeho časti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 98 ods. 1 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty, výťažky ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.

Podľa § 100 ods. 1 ZKR z uspokojenia v konkurze je vylúčené príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré
vznikol nárok po vyhlásení konkurzu.

Podľa § 100 ods. 2 ZKR z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj

a. trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich s týmto
konaním, ak tento zákon neustanovuje inak,
b. nároky veriteľov z bezodplatných právnych úkonov,
c. mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené
alebo prirástli po vyhlásení konkurzu,
d. tresty postihujúce majetok úpadcu uložené v trestnom konaní.

Podľa § 100 ods. 3 ZKR z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj nároky veriteľov zo zodpovednosti za škodu
spôsobenú dlžníkom nesplnením povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu; to neplatí ak ide o nároky
voči osobám povinným podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 536/2008 Z.z. (ďalej len „Vyhláška“) za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa
patrí správcovi paušálna odmena v sume 663,88 EUR bez DPH.

Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako
percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.

Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov
v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu priradených pohľadávok proti
podstate.

Podľa § 13 ods. 3 Vyhlášky nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné
plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo
zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z
výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

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

zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%,
zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%,
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%,
zo sumy výťažku nad 3319,39 eura 13%,
zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%,
zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3%,
zo sumy výťažku nad 3319 391,89 eura 1%.

Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.

Podľa § 49, posledná veta Vyhlášky do rozvrhu výťažku možno zaradiť aj tie pohľadávky proti podstate alebo ich
rozpočítané časti, ktoré sú priradené k súpisovým zložkám majetku, z ktorých sa rozvrh výťažku ešte nepripravuje,
z ktorej sa rozvrh výťažku pripravuje.

Čl. 3
Výťažok zo speňaženia majetku

V rámci konkurzu došlo na základe priameho predaja zlatých šperkov a zrážkami zo mzdy Úpadcu, k zabezpečeniu
peňažnej hotovosti Úpadcu vo výške

por.
opis súpisovej zložky
č.

podstata

súpisová
hodnota

1.

hotovosť Úpadcu

Všeobecná
podstata

1300,-- €

2.

Všeobecná
Zlaté šperky (14 karátové
podstata
zlato) o váhe 26,295 gramu

3.
4.

Mzda Úpadcu od mája 2011 Všeobecná
do augusta 2015
podstata
Vrátenie
nespotrebov. Všeobecná
preddavku
podstata

IČO nadobúdateľa výška
(platiteľa)
výťažku

nadobúdateľ

1 300,- €

19€/gram
TAURENGOLD
(499,61 € v
Goldmanufaktur
celku)

KG

25556608

531,70 €

spôsob
speňaženia
Vymoženie
pohľadávky

Priamy predaj

7 222,20 € Zrážky zo mzdy
491,21 €

491,21 €

Zabezpečenie
hotovosti

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

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1, Vyhlášky patrí správcovi za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov paušálna
odmena vo výške 796,66 EUR s DPH.

V zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky, za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku.

Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

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

zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%,
zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%,
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%,
zo sumy výťažku nad 3319,39 eura 13%,
zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%,
zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3%,
zo sumy výťažku nad 3319 391,89 eura 1%.

Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.

Na základe vyššie uvedeného Správcovi Prvý správcovský dom, k. s. patrí odmena vo výške:

Základ pre výpočet:

9 545,11 €

Priradené pohľadávky proti podstate:

1 972,61 €

Čistý výťažok na účely určenia odmeny:

7 572,50 €

Odmena v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky (majetok evidovaný por. č. 1)

Čistý výťažok na účely určenia odmeny:

1 031,29 €

Odmena 1)

51,56 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena v zmysle § 20 ods. 1 Vyhlášky (majetok evidovaný por. č. 2)
Čistý výťažok na účely určenia odmeny:

421,80 €

16% zo sumy 33,19 €

5,31 €

15% zo sumy 331,94 € - 33,19 €

44,81 €

14% zo sumy 421,80 € - 331,19 €

12,68 €

Odmena 2)

62,80 €

Odmena v zmysle § 20 ods. 2 Vyhlášky (majetok evidovaný por. č. 3):
Čistý výťažok na účely určenia odmeny

5 729,31 €

Odmena 3)

57,29 €

Odmena (1+2+3) spolu

171,65 €

Odmena s DPH

205,98 €

Deň vzniku

Deň zaplatenia

Veriteľ

Dôvod

Výška

05.08.2015

10.9.2015

PSD, k. s.

paušálna odmena

796,66 EUR

PSD, k. s.

odmena zo speňaženia

205,98 EUR

08.07.2015

C. Priradenie pohľadávok proti podstate

V konkurznom konaní vedenom voči Úpadcovi boli za obdobie od vyhlásenia konkurzu do dnešného dňa uplatnené
nasledovné pohľadávky proti podstate, ktoré správca uznal. Zoznam pohľadávok proti podstate je priložený
v prílohe č. 1.

D. Súdny poplatok

Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za
konkurzné konania platí súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 eur.

Základ pre výpočet:

9 545,11 €

Súdny poplatok:

19,09 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Čl. 4
Rozvrh výťažku

1. výťažok bez Pohľadávok proti podstate

9 545,11 EUR

2. pohľadávky proti podstate (s odmenou správcu a súdnym poplatkom)

2 197,68 EUR

3. suma určená na rozvrh výťažku

7 347,43 EUR

4. výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov

24 650,31 EUR

5. percento uspokojenia zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov

29,80 %

Čl. 5
Záver

Podľa ustanovenia § 96 ods. 1 druhej vety ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.

Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma vo výške 1,50
EUR (poplatok za elektronickú platobnú operáciu, podľa sadzobníka poplatkov Tatra Banka a.s., účinného od
16.03.2015).

Podľa ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých
sporov o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“). Na ten účel zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca
pred jeho zverejnením doručí zástupcovi veriteľov.

Podľa ods. 2 poslednej vety na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98
ZKR.

Na základe týchto skutočností veriteľskému výboru v súlade s ustanovením § 101 ods. ZKR určujeme lehotu 15
dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu
v Obchodnom vestníku na jeho schválenie.

Návrh konečného rozvrhu výťažku bude zverejnený v Obchodnom vestníku v 43. Týždni tohto roku.

V záujme hospodárnosti konania sa správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR rozhodol pre písomné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V záujme hospodárnosti konania sa správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR rozhodol pre písomné
hlasovanie na prijatie uznesenia o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty úpadcu. Preto Vás žiadame o zaslanie súhlaseného stanoviska vo dvoch vyhotoveniach
v stanovenej lehote, tak aby nebola odňatá nezabezpečeným veriteľom možnosť požiadať zástupcu veriteľov
o uplatnenie odôvodnených námietok.

Zároveň Vás žiadame o oznámenie čísla účtu a príslušných symbolov na uhradenie výťažku z rozvrhu.

V Bratislave, dňa 12.10.2015

Prvý správcovský dom, k.s.
JUDr. Ján Havlát, komplementár a zástupca kancelárie

K022509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAMTEC s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 591 556
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/65/2009 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/65/2009
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku
úpadcu RAMTEC s.r.o. v konkurze, so sídlom Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 36 591 556 v zmysle ustanovenia §
76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že nasledovný majetok úpadcu:
·

Hnuteľná vec: Motocykel HONDA CBR 600 F, r.v. 2005, VIN: JH2PC35FX5M602500, ŠPZ: KE022AC,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 2600,- EUR

·

Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo MAN L2000, r.v. 1997, VIN: WMAL20N280G120959, ŠPZ: KE493ES,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 2655,- EUR

·

Hnuteľná vec: Príves nákladný PV 02 PN V, r.v. 2005, VIN: U5HV2001251RB0398, ŠPZ: KE279YI,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 0,- EUR

·

Hnuteľná vec: Osobné vozidlo TOYOTA COROL-LA, r.v. 1992, VIN: JT164AEA107034289, ŠPZ: KE922FJ,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 498,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôvodne zaradený do súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 85/10, dňa
5.5.2010, preradzuje zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty v prospech
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice, IČO:
00 634 816). Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. znie nasledovne:
SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Číslo súpisovej zložky: 1
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec – Motocykel HONDA CBR 600 F, r.v. 2005, VIN:JH2PC35FX5M602500,
ŠPZ: KE022AC
Hodnota súpisovej zložky: 2.600,- EUR
Približný rok výroby: 2005
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 12.10.2015
Sporný zápis: Pozn. v prospech tretej osoby: Opis zabezpečovacieho práva: zákonné záložné právo zriadené rozhodnutím správcu dane na zabezpečenie
daňového nedoplatku
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňový nedoplatok
Výška zabezpečenej pohľadávky: 89.436,38 €
Zápis v zozname pohľadávok: 36/1 – 36/29, 36/32, 36/35, 36/37
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO:35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice, IČO:
00 634 816)

Číslo súpisovej zložky: 2
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec – MAN L2000, r.v. 1997, VIN: WMAL20N280G120959, ŠPZ: KE493ES
Hodnota súpisovej zložky: 2.655,- EUR
Približný rok výroby:1997
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 12.10.2015
Sporný zápis: Pozn. v prospech tretej osoby: Opis zabezpečovacieho práva: zákonné záložné právo zriadené rozhodnutím správcu dane na zabezpečenie
daňového nedoplatku
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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Opis zabezpečenej pohľadávky: daňový nedoplatok
Výška zabezpečenej pohľadávky: 89.436,38 €
Zápis v zozname pohľadávok: 36/1 – 36/29, 36/32, 36/35, 36/37
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice, IČO:
00 634 816)

Číslo súpisovej zložky: 3
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec – Príves nákladný PV 02 PN V, r.v. 2005, VIN: U5HV2001251RB0398,
ŠPZ: KE279YI
Hodnota súpisovej zložky: 0,- EUR
Približný rok výroby: 2005
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 12.10.2015
Sporný zápis: Pozn. v prospech tretej osoby: Opis zabezpečovacieho práva: zákonné záložné právo zriadené rozhodnutím správcu dane na zabezpečenie
daňového nedoplatku
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňový nedoplatok
Výška zabezpečenej pohľadávky: 89.436,38 €
Zápis v zozname pohľadávok: 36/1 – 36/29, 36/32, 36/35, 36/37
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice, IČO:
00 634 816)

Číslo súpisovej zložky: 4
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec – Osobné vozidlo TOYOTA COROL-LA, r.v. 1992, VIN:
JT164AEA107034289, ŠPZ: KE922FJ
Hodnota súpisovej zložky: 498,- EUR
Približný rok výroby: 1992
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 12.10.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sporný zápis: Pozn. v prospech tretej osoby: Opis zabezpečovacieho práva: zákonné záložné právo zriadené rozhodnutím správcu dane na zabezpečenie
daňového nedoplatku
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňový nedoplatok
Výška zabezpečenej pohľadávky: 89.436,38 €
Zápis v zozname pohľadávok: 36/1 – 36/29, 36/32, 36/35, 36/37
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice, IČO: 00 634
816)

V Košiciach, dňa 12.10.2015
JUDr. Marek Radačovský, správca

K022510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Štec ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 8388/15, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2015/S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU všeobecná podstata
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

súp. hodnota

1.

elektrická rúra

100,00 €

2.

stavaná umývačka radu

100,00 €

3.

sklokeramická doska

100,00 €

4.

televízor

50,00 €

5.

chladnička

100,00 €

6.

práčka

50,00 €

JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hanušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Stanislav Hanušovský
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26/40/2015 S 1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26/40/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie 1. schôdze veriteľov
JUDr. Jana Koľveková, správca úpadcu: Stanislav Hanušovský, nar.05.06.1958, bytom Široká č.5, 040 01 Košice,
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §34 ods.1 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva
I.schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2015 o 9.00 hod. v administratívnej budove kancelárie správcu na
2.poschodí č.dverí 207 na adrese: Werferova č.1, 040 11 Košice s nasledovným programom:
1.Otvorenie schôdze
2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov: od 8.30 hod do 9.00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti,
právnicke osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa preukazujú
plnou mocou resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace.
V Košiciach, dňa 13.10. 2015
JUDr.Jana Koľveková, správca

K022512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Veľká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 671 216
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca v súlade s § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje obsah zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

1R/5/2015

Spisová značka správcovského spisu:

1R/5/2015 S1359

Dlžník:

Marta Veľká, s miestom podnikania ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40 671 216

Dátum:

12.10.2015

Miesto :

Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen

Otvorenie:

11:00 hod.

Zoznam prítomných:
1. BSC Investment, s.r.o.
2. Prvá archívna a registratúrna, s.r.o.
3. TOMÁŠ KOHÚT advokátska kancelária, s.r.o., zastúpený splnomocnencom

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie a hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver

Ad. 1
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru za účelom rozhodovania o dlžníkom
predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 29.09.2015.

Ad. 2
Členovia veriteľského výboru na zasadnutí potvrdili, že boli na zasadnutie riadne pozvaní a mali možnosť sa
oboznámiť s návrhom reštrukturalizačného plánu.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o predloženom návrhu
reštrukturalizačného plánu.

O návrhu reštrukturalizačného plánu bolo uskutočnené hlasovanie s nasledovným výsledkom:
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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3 hlasy

ZDRŽAL SA

0

PROTI

0

Uznesenie č. 1:
"Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka Marta Veľká, s miestom podnikania ČSA 20, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 40 671 216 rozhodol o Návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 29.09.2015 tak, že
tento schvaľuje. Veriteľský výbor zároveň odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu
hlasovať, hlasovali na schvaľovacej schôdzi za jeho prijatie. Za týmto účelom veriteľský výbor žiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

Ad. 3
Predseda následne poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a zasadnutie ukončil.
BSC investment, s.r.o., predseda veriteľského výboru

K022513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WINGS, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 788 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu VIP WINGS, a.s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO 35 788
631 týmto podľa ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov uverejňujem zápisnicu z tretieho zasadnutia
veriteľského výboru.
ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
vo veci konkurzu na majetok úpadcu
VIP WINGS, a.s.
so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO 35 788 631
konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/34/2014
Miesto konania:

kancelária správcu, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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elektronické hlasovanie od 25. septembra 2015 do 9. októbra 2015, 11.00 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
3. Záver
Na zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnili členovia:
1. SR- Daňový úrad Bratislava
v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
poverená osoba Ing. Petra Soltys
2. Sociálna poisťovňa, ústredie
poverená osoba Mgr. Michaela Hrčková
3. Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
poverená osoba Mgr. Richard Gorčík
K bodu 1. programu
Hlasovanie na treťom zasadnutí veriteľského výboru sa vykonalo písomne podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. tak, že jednotlivým členom veriteľského výboru bola predložená žiadosť o uloženie súhlasu s vylúčením
majetku zo súpisu spolu s hlasovacím lístkom, obsahom ktorého bol návrh uznesenia, o ktorom hlasovali
elektronicky správou elektronickej pošty zaslanou do 5. 10. 2015 do 14.00 hod.. Lehota bola na návrh člena
veriteľského výboru Sociálna poisťovňa, ústredie predĺžená do dňa 9. 10. 2015 do 11.00 hod..
Hlasujúci členovia sa považujú za prítomných.
K bodu 2. programu
Predseda veriteľského výboru prostredníctvom správcu predložil členom veriteľského výboru návrh uznesenia
v zmysle žiadosti správcu o uloženie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu zo dňa 25. septembra 2015
v nasledujúcom znení:
UZNESENIE č. 1
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to hnuteľných vecí,
spísaných do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami č. 1, 2, 3, 5, 26, 30, 32, 33, 34, 35 a 36; správca uverejnil
súpis všeobecnej podstaty v obchodnom vestníku čiastka OV 248/2014 zo dňa 31. decembra 2014, doplnenie
súpisu bolo zverejnené v obchodnom vestníku čiastka 33/2015 dňa 18. februára 2015.
- za návrh:

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
SR- Daňový úrad Bratislava

- proti návrhu:

Sociálna poisťovňa, ústredie

Veriteľský výbor schválil nasledujúce:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to
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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Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to
hnuteľných vecí, spísaných do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami č. 1, 2, 3, 5, 26, 30, 32, 33, 34,
35 a 36; správca uverejnil súpis všeobecnej podstaty v obchodnom vestníku čiastka OV 248/2014 zo dňa
31. decembra 2014, doplnenie súpisu bolo zverejnené v obchodnom vestníku čiastka 33/2015 dňa 18.
februára 2015.
K bodu 3. programu
Predseda veriteľského výboru stručne zopakoval priebeh schôdze a následne zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
Súčasťou tejto zápisnice je záznam o hlasovaní jednotlivých členov.
Zápisnica bola spísaná dňa 9. októbra 2015 v Bratislave.
SR- Daňový úrad Bratislava
predseda veriteľského výboru

K022514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Veľká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 671 216
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, spoločnosť zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. 1359, reštrukturalizačný správca
dlžníka Marta Veľká, s miestom podnikania ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 40 671 216, po doručení žiadosti
veriteľského výboru týmto v súlade s ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň
04.11.2015 o 10:15 hod., ktorá sa uskutoční na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, s nasledovným
programom :
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína o 10:00 hod., pričom
všetci účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa preukazujú
dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra. V zmysle ust. §
146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne
splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účasť
dlžníka je povinná.
V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník
plánu. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasovať nemajú účastníci
plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu
zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu
alebo vymáhateľnosti. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom druhom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým schválil návrh reštrukturalizačného plánu,
predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho
schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze
podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod.- do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo e-mailom
na adrese: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

K022515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HELIO, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2014 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu: HELIO, spol. s r.o., so sídlom Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO:
31 409 270, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej 45 - dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledujúca pohľadávka:

Veriteľ: Aqua Mineral, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163
Prihlásená suma: 2.301,24,-Eur
Právny dôvod:

Dodací list č. 00062/2010 zo dňa 19.07.2010
Faktúra č. 00057/2010 zo dňa 21.07.2010 s dátumom splatnosti 20.08.2010
Platobný rozkaz Okresného súdu Pezinok sp. zn. 33Rob 137/2014-35 zo dňa 08.10.2014

K022516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
V súlade s § 81 ZKR správca konkurznej podstaty na základe súhlasu príslušného orgánu zo dňa 09.10.2015
vylučuje nasledujúci majetok zo súpisu oddelenej podstaty:
Peňažná pohľadávka úpadcu:
dlžník: Broklová Michaela – Stavby, so sídlom Chocholná- Velčice 35, 913 04 Chocholná – Velčice, IČO: 43 662
749,
Súpisová hodnota – 138 447,02 Eur
JUDr. Štefan Straka
správca konkurznej podstaty

K022517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRA INVEST SR, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 309 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Vajanského 6, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2015 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu ASTRA INVEST SR, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky,
IČO: 44 309 830, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Vajanského 6, 911 01 Trenčín (Laugaricio, 1. poschodie).
Program schôdze bude nasledovný:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zákona č.7/2005 Z.z.
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia sa začne o 9:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis
z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Trenčíne, dňa 13.10.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu ASTRA INVEST SR, s.r.o.

K022518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HG Trans, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 6, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 025 243
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/40/2014 - S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/40/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu HG Trans, s.r.o., so sídlom Inovecká 6, 903 01 Senec, IČO: 46 025 243, č. k.: 8K/40/2014 S 1686, v súlade
s Uznesením Okresného súdu Bratislava I pod sp. zn. 8K/40/2014 - 244 zo dňa 6.10.2015 vyhlasuje v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

·

pohľadávky úpadcu z obchodného styku, ktoré ku dňu vyhlásenia tohto ponukového konania neboli
speňažené iným spôsobom (dobrovoľným uhradením, vymožením správcom úpadcu)

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV 85/2015 dňa 6.5.2015 v časti Konkurzy
a reštrukturalizácie.
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční ako celok za 100% súpisovej hodnoty. Z návrhov zahrnutých do
súťaže bude vybratý návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko,
vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0948
233 339, príp. e-mailom na adrese: ak@judrkarlikova.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 8K/40/2014 S 1686 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať
späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci totožnosť
záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty záujemcu; ak je
záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty
záujemcu. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Prílohou
písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške minimálne 20 %
z navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: 4090090000/3100, vedený v peňažnom ústave Sberbank Slovensko, a.
s., najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 16-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu - zmluvu o postúpení pohľadávok (ďalej aj „zmluva“). Pravidlá
zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží.
Miesto uzavretia zmluvy: Bratislava, Blatnícka 3, kancelária správcu.
Náklady spojené s uzavretím zmluvy a s postúpením pohľadávok znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo dňom podpisu zmluvy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech účtu č. účtu:
4090090000/3100, vedený v peňažnom ústave Sberbank Slovensko, a. s., najneskôr ku dňu podpisu zmluvy.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky sa
odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť
berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

v Bratislave, dňa 13.10.2015

JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu
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K022519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariola Dolníková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanová 3225/4, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2015 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa Lekáreň Mandragora ZA, s.r.o. za mesiac september 2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 152,45 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12. 10. 2015
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: nájomné od ZEMAS s.r.o. za mesiac október 2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50 Eur
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12. 10. 2015
Umiestnenie: účet správy podstaty

Žilina 13. 10. 2015
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K022520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAND PRESS a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 38, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 998 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2010 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Opis súpisovej zložky majetku – peňažná hotovosť na bankovom účte
Typ
súpisovej
zložky
Hotovosť na bankovom účte
majetku
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Výťažok z predaja hnuteľných vecí Uznesenie č. 010/2014,020/2014,030/2014 Veriteľského výboru LAND PRESS,
a.s. , Radvanská 38, 811 01 Bratislava, IČO: 43 998 836

Súpisová hodnota majetku
448,-€
a mena
Banka
SLSP, a.s.
Č. účtu
5077794964/0900
Spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K022521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRA INVEST SR, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 309 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Vajanského 6, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2015 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu ASTRA INVEST SR, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 9, 972 71 Nováky,
IČO:44 309 830, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp.zn.40K/33/2015, že v súlade s ust.
§ 28 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. v platnom znení zapísal dňa 12.10.2015 do zoznamu pohľadávok nasledovné
nezabezpečené pohľadávky:
Veriteľ: JUDr. Gabriel Olšovský, advokát, G.Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO:42272921
Prihlásená suma: 754,24 Eur
1.889,75 Eur

V Trenčíne, dňa 13.10.2015
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu ASTRA INVEST SR, s.r.o.

K022522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariola Dolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanova 3225/4, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1967
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Mariola Dolníková, nar. 31.12.1967, bytom
Platanova 3225/4, 010 01 Žilina, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 3K/9/2015 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina, a to
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vedeného pod sp. zn. 3K/9/2015 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K022523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pápayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farského 1270/6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1960
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2014 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
Súpisová
zložka majetku Popis – iná majetková hodnota
hodnota
č.
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom 1.140,38
11.
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 09/2015 (platiteľ mzdy: Onkologický ústav sv. Alžbety so sídlom v EUR
Bratislave)

LexCreditor k.s.

K022524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK INVEST, a.s
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroncova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 122 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/75/2014 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/75/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: preplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 384,92 EUR
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12.10.2015
Umiestnenie: účet správy podstaty

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

53

Obchodný vestník 199/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.10.2015

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.10.2015
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K022525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Burdová ADAMKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 17, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 201 962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky : 2
Druh súpisovej zložky : Iné majetkové právo
Suma : 663,88.-eur
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov správcu
Súpisová hodnota : 663,88.-eur
Deň zápisu majetku: 31.12.2014

Číslo súpisovej zložky : 3
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac január 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 5.2.2015

Číslo súpisovej zložky : 4
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac február 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 2.3.2015

Číslo súpisovej zložky : 5
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac marec 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 31.3.2015

Číslo súpisovej zložky : 6
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac apríl 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 4.5.2015

Číslo súpisovej zložky : 7
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac máj 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 1.6.2015
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Číslo súpisovej zložky : 8
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac jún 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 30.6.2015

Číslo súpisovej zložky : 9
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac júl 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 3.8.2015

Číslo súpisovej zložky : 10
Druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 45.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac august 2015
Súpisová hodnota : 45.-eur
Deň zapísania : 21.9.2015

K022526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plastika-Machinery, s.r.o "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 529 087
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Bratislava I, Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Bratislava I, Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2013/S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava oznamuje účastníkom
konkurzného konania, voči úpadcovi Plastika – Machinery, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 529 087, so sídlom
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu:
1)
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 216,00
mena: EURO
dlžník: Marián Takáč, MIGARO, Bazovského 14, 949 01 Nitra
právny dôvod vzniku: Neuhradenie faktúry č. 11100199 so splatnosťou 09.08.2011, za poskytnutie služby
súpisová hodnota majetku: 0,- €
2)
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 338,40
mena: EURO
dlžník: Marián Takáč, MIGARO, Bazovského 14, 949 01 Nitra
právny dôvod vzniku: Neuhradenie faktúry č.11100209 so splatnosťou 18.08.2011, za poskytnutie služby
súpisová hodnota majetku: 0,- €
3)
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 495,41
mena: EURO
dlžník: BER.SKO, s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
právny dôvod vzniku: Neuhradenie faktúry č. 29100394 so splatnosťou 22.10.2009, za opravu foriem
súpisová hodnota majetku: 0,- €
4)
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 30 740,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mena: EURO
dlžník: Plastimat H+P, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou č. 412, 919 09
právny dôvod vzniku: Neuhradenie faktúry číslo 11100278 so splatnosťou 30.10.2011, za výrobu formy - Uzáver
M11
súpisová hodnota majetku: 0,- €
Deň a dôvod vylúčenia: 21.08.2015 nespeňažené v ponukových kolách a do budúcna nespeňažiteľné.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K022527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Repáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
915 01 Nové Mesto nad Váhom 915 01, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Stanislav Repáň Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 915
01 Nové Mesto nad Váhom IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 04.11.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Piaristická 21, 911 01 Trenčín
sp. zn. správcu: 38K/46/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/46/2015

Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s., č. ú.:
4022163204/7500. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Trenčíne, dňa 13.10.2015

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Repáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
915 01 Nové Mesto nad Váhom 915 01, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Stanislav Repáň Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 915
01 Nové Mesto nad Váhom IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 04.11.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Piaristická 21, 911 01 Trenčín
sp. zn. správcu: 38K/46/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/46/2015

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Stanislav Repáň, nar. 04.11.1986, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, podľa ust. § 34 a § 35
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.12.2015 o 12:00 hod. (prezentácia od
11:30 hod.) na adrese kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zasadačka, 2. poschodie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Trenčíne, dňa 13.10.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K022529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marian Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 12.06.1964 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
sp. zn. správcu: 1K/57/2015 S 1433
k sp. zn.: 1K/57/2015

Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s., č. ú.:
4022162922/7500. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Vo Zvolene, dňa 13.10.2015

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marian Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 12.06.1964 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
sp. zn. správcu: 1K/57/2015 S 1433
k sp. zn.: 1K/57/2015

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Marian Šimko, nar. 12.06.1964, trvale bytom Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen, podľa ust. § 34 a § 35
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.12.2015 o 14:30 hod. (prezentácia od
14:00 hod.) na adrese sídla správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zasadačka, 2. poschodie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Vo Zvolene, dňa 13.10.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K022531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 38/A, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 684 181
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2013 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z III. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NACEVA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze,
so sídlom Bardejovská 38/A, 080 06 Prešov, IČO: 31 684 181 (ďalej aj „úpadca“)

Spis. značka súdneho spisu:
Správca:

1K/5/2013

JUDr. Ján Surma, so sídlom Hlavná 122, 080 01 Prešov,
zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn. S 817

Deň konania zasadnutia:
Spôsob hlasovania:

12.10.2015
písomné hlasovanie

Prítomní členovia:
1. Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 059 323, zastúpený:
Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655,
predseda veriteľského výboru
2. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
konajúci Ing. Štefanom Čarným, na základe poverenia, člen veriteľského výboru
3. Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, zastúpený spoločnosťou
– Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
konajúci Ing. Štefanom Čarným, na základe poverenia, člen veriteľského výboru

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Prerokovanie žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu
3. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý skonštatoval, že vzhľadom k tomu,
že v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) možno za prijatie uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania
predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi a na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných, sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. Týmto je zasadnutie veriteľského
výboru uznášaniaschopné.

K bodu 2:

Predseda veriteľského výboru ďalej oboznámil členov veriteľského výboru, ktorí sa na tento účel považujú za
prítomných s tým, že v súlade s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR bola predsedovi veriteľského výboru doručená
Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu (ďalej aj „žiadosť“) sp. zn. 1K/5/2013 S 817 – 253 zo dňa 03.08.2015
podľa § 84 zák. č. 7/2005 Z.z. s obsahom žiadosti boli všetci členovia veriteľského výboru riadne oboznámení,
nakoľko táto žiadosť bola všetkým členom veriteľského výboru riadne doručená.

Vzhľadom na vyššie uvedenú žiadosť správcu, predseda veriteľského výboru navrhuje udeliť záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu, ktorý bol spísaný do súpisu podstát, ktoré boli publikované v Obchodnom vestníku dňa
03.04.2014 pod č. K006315, dňa 10.04.2014 pod č. K006879, dňa 01.07.2014 pod č. K012512 a dňa 01.07.2014
pod č. K012515 vrátane opravy publikovanej v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2014 pod č. K021500 podľa ust. §
92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ust. § 92 ods. 2 ZKR za podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa
03.08.2015 s tým, že pre vylúčenie pochybnosti navrhujeme upraviť, že kúpna cena za podnik pozostáva z (i) časti
kúpnej ceny vo výške 99,39 % z celkovej kúpnej ceny (pri minimálnej sume 2.700.000,- EUR to predstavuje
2.683.530,- EUR) za majetok spísaný do súpisu oddelenej podstaty Tatra banky, a.s. a (ii) časti kúpnej ceny vo
výške 0,61% z celkovej kúpnej ceny (pri minimálnej sume 2.700.000,- EUR to predstavuje 16.470,- EUR) za
majetok spísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

Hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s § 38 ods. 3 ZKR.

uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok úpadcu podľa ust. §
82 ods. 2 písm. c) ZKR udeľuje záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
v spojení s ust. § 92 ods. 2 ZKR a to za podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 03.08.2015 s tým,
že pre vylúčenie pochybnosti navrhujeme upraviť, že kúpna cena za podnik pozostáva z (i) časti kúpnej
ceny vo výške 99,39 % z celkovej kúpnej ceny (pri minimálnej sume 2.700.000,- EUR to predstavuje
2.683.530,- EUR) za majetok spísaný do súpisu oddelenej podstaty Tatra banky, a.s. a (ii) časti kúpnej ceny
vo výške 0,61% z celkovej kúpnej ceny (pri minimálnej sume 2.700.000,- EUR to predstavuje 16.470,- EUR)
za majetok spísaný do súpisu všeobecnej podstaty.“

Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3 hlasy,
Za:

3 hlasy,

Proti:

0 hlasov,

Zdržali sa:

0 hlasov.

K bodu 3:

Vzhľadom k tomu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru a neboli podané
žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania ani námietky, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na
základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijaté vyššie uvedené rozhodnutie a uzavrel toto
zasadnutie veriteľského výboru.

Vo Zvolene, dňa 12.10.2015

.........................................
Bučina DDD, spol. s r.o.
v zast.
Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o.
JUDr. Maroš Uhaľ, konateľ
predseda veriteľského výboru

K022532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cassovar business center a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 687 936
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

z I. zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, spoločnosti: Cassovar
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, spoločnosti: Cassovar
business center a.s., so sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 687 936 (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom
pred Okresným súdom Košice I pod spis. zn.: 30R/1/2015.
Zvolávateľ zasadnutia:
HMG Recovery, k.s.
IČO:
46 333 908
sídlo:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
značka správcu:
S 1565
Správ. kancelária:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
v mene, kt. koná:
Ing. JUDr. Elena Segečová – komplementár spoločnosti
(ďalej aj ako len „Správca“)
Miesto zasadnutia:
Hotel TeleDom
Timonova 27, 040 01 Košice

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·
·

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
Skanska SK a.s., so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31 611 788,
Mgr. Ivan Mazanec, advokát, so sídlom Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 42 344 671.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského
výboru: 3/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM I. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.)

Voľba predsedu veriteľského výboru,

3.)

Rôzne, Záver.

1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.15 zvolávateľ zasadnutia – správca Dlžníka a ten prezentoval program
zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných členov veriteľského výboru Správca
konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2
ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina jeho členov.

2.)

Voľba predsedu veriteľského výboru
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V rámci tohto bodu programu Správca vyzval členov veriteľského výboru na predloženie návrhov na predsedu
veriteľského výboru.

·

Veritelia, navrhli, aby za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen veriteľského výboru Všeobecná
úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.

Hlasovanie:
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155– hlasoval
za predmetný návrh,
Skanska SK a.s., so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31 611 788– hlasoval za predmetný návrh,
Mgr. Ivan Mazanec, advokát, so sídlom Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 42 344 671– hlasoval za
predmetný návrh.

Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor hlasovaním prijal uznesenie č. 1

Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.

3.)

Rôzne, Záver

Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru a o 11.20 hod. 1. zasadnutie
veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
Predseda veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
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V Košiciach, dňa 13.10.2015

.............................................................................................
Všeobecná úverová banka, a.s.
Predseda veriteľského výboru

K022533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Burdová ADAMKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 17, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 201 962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok:
JUDr. Mária Belaňová, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Burdová ADAMKO, so sídlom Dubnička 17,
Dubnička , IČO : 43201962, týmto oznamujem všetkým účastíkom konania č.k. 40K/49/2014, že v súlade s
ustanovením § 28 ods.3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení som zapísala do zoznamu
pohľadávok prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 4.1
Veriteľ : PKZ Slovakia, spol. s.r.o. so sídlom Trenčianska 1279, Púchov , IČO : 31644988
Prihlásená suma : 978,05.-eur

K022534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 16.10.2015

Okresný súd Banská Bystrica
2K/58/2015
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Zdenka Šimková, nar. 15.12.1973, trvale
bytom Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť kauciu v
prípade záujmu popretia niektorej z prihlásených pohľadávok. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Číslo bankového účtu:

4019849272/7500 (účet vedený v ČSOB banke)

Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

2K/58/2015 S1541 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa
popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M

K022535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry - Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44749651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop

sp. zn. súdneho spisu:

1K 25/2013

sp. zn. správcovského spisu: 1K 25/2013 S 1293
Úpadca:

Monika Tarry – Drevo Shop
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Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO: 44 749 651
Dátum:

29.07.2015

Miesto:

Advokátska kancelária Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.,
Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislava 811 02

Otvorenie:

16:00 hod.

Zoznam členov Veriteľského výboru – hlasujúcich per rollam podľa § 38 odst. 3 ZKR:
1. FELDER KG, so sídlom KG-Felder Strase 1, A-6060 Hall in Tirol, Rakúsko, zastúpený Saxinger, Chalupsky
& Partner s. r. o., advokátska kancelária, Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava;
2. Ľudovít Babušák – EISCO, Viestova 1190/11, Banská Bystrica, zastúpený BOĽOŠ, Advokátska kancelária
s. r. o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica;
3. AK JUDr. Vladimír Grác, s. r. o. Hubeného 17, Bratislava.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.
2. Návrh znenia uznesenia:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu neschvaľuje ponuku jediného záujemcu, ktorý za
predmet 6. kola verejného ponukového konania ponúkol sumu vo výške 7.000,-Eur.“
3. Záver zasadnutia.
K bodu 1.)
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, spoločnosť FELDER KG v zastúpení
advokátskou kanceláriou Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.. Predseda Veriteľského výboru na úvod
skonštatoval, že písomné oznámenie o zasadnutí Veriteľského výboru s termínom 29.07.2015 bolo riadne doručené
všetkým členom Veriteľského výboru. Súčasťou písomného oznámenia bol aj návrh uznesenia Veriteľského výboru
ohľadom udelenia nesúhlasu s ponukou jediného záujemcu na predaj predmetu 6. VPK vo výške 7.000,-Eur,
o ktorom bolo hlasované písomne.
K bodu 2.).
Návrh znenia uznesenia k výsledkom 6. kola VPK :
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu neschvaľuje ponuku jediného záujemcu, ktorý za
predmet 6. kola verejného ponukového konania ponúkol sumu vo výške 7.000,-Eur.“
Členovia Veriteľského výboru využili svoje právo podľa § 38 ods. 2, 3) ZKR a o navrhnutom uznesení hlasovali
písomným zaslaním svojho hlasu (per rollam). Na základe prijatého počtu zaslaných písomných hlasovaní od
členov Veriteľského výboru, predseda Veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie Veriteľského výboru je
uznášaniaschopné v zmysle § 38 ods. 3) ZKR.
Priebeh hlasovania:
Subjekt
1.

počet hlasov

Felder KG, zastúpený Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.,

1

advokátska
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Felder KG, zastúpený Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.,
kancelária, písomné hlasovanie zo dňa 29.07.2015

2. Ľudovít Babušák – EISCO, zastúpený BOĽOŠ, advokátska kancelária
zo dňa 16.07.2015
3. AK JUDr. Vladimír Grác, s. r. o. Hubeného 17, Bratislava
zo dňa 26.07.2015

1

advokátska

1

písomné hlasovanie
1

písomné hlasovanie

Výsledok hlasovania:
·
·
·

za návrh uznesenia hlasovalo počet členov
proti návrhu uznesenia hlasovalo počet členov
zdržal sa hlasovania

3
0
0

Predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že Veriteľský výbor prijal navrhované znenie uznesenia o uložení
záväzného pokynu správcovi pri speňažovaní majetku úpadcu absolútnou väčšinou hlasov.
Predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že Veriteľský výbor prijal uznesenie záväzného pokynu pre správcu na
speňažovanie majetku Úpadcu spísaného v majetku podstát v tomto znení:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu neschvaľuje ponuku jediného záujemcu, ktorý za
predmet 6. kola verejného ponukového konania ponúkol sumu vo výške 7.000,-Eur.“
Špecifikácia vecí tvoriacich predmet 6. kola verejného ponukového konania:
HNUTEĽNÉ VECI
Adresa, kde sa
Stav
Pribl. rok Hodnota
hnuteľná
vec
opotrebo-vanosti
výroby v €
nachádza

Popis hnuteľnej veci

Pásová pila Holzkraft

použitý

SR, Motyčky č.
14 (budova OÚ)

2007

1000,00

Brúska na kartáčovanie JET

použitý

SR, Motyčky č.
14 (budova OÚ)

2012

4000,00

Pásová brúska JET

použitý

SR, Motyčky č.
14 (budova OÚ)

2012

5000,00

Odsávací ventilátor MONY (2 ks)

použitý

2012

900,00

Zásobník k odsávaniu MONY

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

300,00

Vzduchové filtračné zariadenie JET a nový uhlíkový filter

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

500,00

Zrovnávací stôl metabo

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

800,00

Stolárske zvierky (18 ks) - rôzne

použitý

SR, Motyčky č.
14
2008
(budova OÚ)

180,00

Pracovný stôl veľký - dielňa

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

150,00

Pracovný stôl veľký - kancelária

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

120,00

Pracovný stôl menší - dielňa

použitý

SR, Motyčky č.
14
(budova OÚ)

SR, Motyčky č.
14
2012
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Pracovný stôl menší - dielňa

použitý

Pracovný stôl menší - kancelária
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2012

30,00

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

80,00

Stolček - orech (2 ks so zásuvkami, 1 ks bez zásuviek)

nový

SR, Motyčky č.
14
2013
(budova OÚ)

100,00

Biele tabule

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

180,00

Skrinka zásuvková - biela

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

30,00

Nočný stolík - nelakovaný

nový

SR, Motyčky č.
14
2013
(budova OÚ)

40,00

Sada nábytku - dub (4 ks jedálenské stoličky, 1 ks konferenčný stolík, 1ks chodbový
nový
stolík)

SR, Motyčky č.
2013
14 (budova OÚ)

1000,00

Rôzny nábytok - nedokončený (okná jednotabuľové - 4 ks, okna trojtabuľové - 3 ks,
nový
rošty, stolíky, stolčeky)

SR, Motyčky č.
14
2013
(budova OÚ}

500,00

Stavebné kozy (2 ks kovové, 2 ks drevené)

použitý

SR, Motyčky č,
14
2011
(budova OÚ)

50,00

Súbor drobného majetku: mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica (2 ks), chrániče
sluchu (5 ks), chrániče zraku (2 ks), náradie -rôzne, elektrický ohrievač, farby a
lepidla, náhradné kotúče (3 ks), náhradný pílový pás, baliaca fólia, nástenné hodiny použitý
(7 ks), kuchynské doplnky (20 ks), krbové clony a príslušenstvo, nástenné tabule s
mottom (3 ks)

SR, Motyčky č.
14
2010
(budova OÚ)

1200,00

Spodná fréza F 700 Z s príslušenstvom - FELDER

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OO)

4750,00

Formátovacia píla K 700 S -FELDER

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

5750,00

Zrovnávacia fréza AD7-41 -FELDER

použitý

SR, Motyčky č.
14
2012
(budova OÚ)

6500,00

Spolu súpisová hodnota

14
(budova OÚ)

33.160,- Eur

K bodu 3)
Predmetom schôdze veriteľského výboru bolo hlasovanie o otázke špecifikovanej v bode č. 2 Programu zasadnutia.
Po ukončení a vyhodnotení hlasovania predseda Veriteľského výboru ukončil zasadnutie Veriteľského výboru.
predseda veriteľského výboru FELDER KG,
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zast. Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.,
zast. Mgr.Monika Deislerová Wetzlerová
advokátka / partnerka

K022536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REVITECH, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 345 211
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40k/26/2014 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/26/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu REVITECH, s.r.o. v konkurze, A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, IČO: 36 345 211,
vedenej na OS Trenčín pod sp. zn. 40K/26/2014 správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Ing. Gabriela
Štrbáňová, sídlo kancelárie Komenského 673/49, 020 01 Púchov, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu a podaním na predpísanom tlačive, namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená inak sa na ňu neprihliada.
V Púchove, 13.10.2015, Správca: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

K022537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSPINN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 562 696
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2015
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
AGROSPINN, s.r.o., so sídlom Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 36 562 696 (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
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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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.
SKP, k.s., dozorný správca

K022538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORADATA spol. s r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 41, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 350 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2013-S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
JUDr. Marek Morochovič, konkurzný správca úpadcu ORADATA spol. s r.o., v konkurze, so sídlom Kopčianska
41, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 038, v súlade s pokynom veriteľského výboru, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku dňa 14.4.2015, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, a to:
Por. č.

4

Typ súpis. zložky majetku

Hnuteľná vec

Popis veci

Kovové regály - skladové

Rok výroby

neznámy

Stav opotrebovanosti

Používané, dlhodobo skladované vonku

Počet

Približne 20

Súpisová hodnota majetku

200,00 EUR

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1.
Ponuka sa podáva na každú hnuteľnú vec (motorové vozidlo) samostatne a musí byť doručená správcovi
najneskôr do 28.10.2015 do 14.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „8K/5/2013 – PK č. x - NEOTVÁRAŤ“,
kde x je poradové číslo kola ponukového konania. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku
ohľadne tej istej hnuteľnej veci, inak sa všetky jeho podané ponuky ohľadne tejto hnuteľnej veci odmietnu. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.
Ponuka musí obsahovať riadne označenie záujemcu, u podnikateľských subjektov s kópiu výpisu
z príslušného registra či evidencie, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, výslovný súhlas so zverejnenými
podmienkami ponukového konania, doklad o zložení zábezpeky vo výške 100,00 EUR na účet správcu IBAN: SK46
1100 0000 0029 4800 3985, daňové identifikačné údaje záujemcu a číslo účtu záujemcu (ak sú k dispozícii), na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1100 0000 0029 4800 3985, daňové identifikačné údaje záujemcu a číslo účtu záujemcu (ak sú k dispozícii), na
ktorý sa mu môže vrátiť zábezpeka. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty
na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno
a číslo hnuteľnej veci zo súpisu všeobecnej podstaty.
3.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s
tým, že v prípade porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za hnuteľnú vec/veci alebo
uzavrieť kúpnu zmluvu, po márnom uplynutí lehoty na doplatenie kúpnej ceny alebo uzavretie zmluvy, zložená
zábezpeka prepadne v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty.
4.

Víťazom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

5.
Minimálna cena ponuky v tomto kole je (musí byť) 75% z ceny uvedenej v súpise zverejnenom
v Obchodnom vestníku, teda 150,00 EUR.
6.
Ponukové konanie s určenou minimálnou cenou vyhodnotí správca do 3 kalendárnych dní od uplynutia
lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam a o výsledku ponukového konania
informuje veriteľský výbor a účastníkov ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené
sumy zábezpeky najneskôr do 5 dní odo dňa zverejnenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
7.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca bezodkladne písomne vyzve na zatvorenie
kúpnej zmluvy predmetnej hnuteľnej veci pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy a to v lehote určenej správcom, spravidla 5 kalendárnych dní od doručenia
výzvy. Do kúpnej ceny sa započítava príslušná zaplatená zábezpeka.
8.
V prípade neúspešného kola ponukového konania, odmietnutia všetkých ponúk alebo neschválenia víťaznej
ponuky veriteľským výborom, alebo ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie kúpnu zmluvu v
lehote stanovenej správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca zorganizuje ďalšie kolo, príp. kolá
ponukového konania.
9.
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
10.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu a to až do podpisu kúpnej
zmluvy.
11.
Ohliadka vozidiel sa uskutoční po dohovore so správcom, žiadosti je potrebná adresovať na emailovú
adresu správcu: morochovic@chello.sk s uvedením kontaktných údajov a to najneskôr do 26.10.2015.

K022539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGB Beňuš, družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš -, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 220 451
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/10/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/10/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spis. značka súdneho spisu: 2R/10/2015
Spis. značka správcovského spisu: 2R/10/2015 S 1590
Dlžník: AGB Beňuš, družstvo
Sídlo: 976 64 Beňuš
IČO: 00 220 451
Dátum a čas konania schôdze: 09.10.2015 o 10:25 hod.
Miesto konania schôdze: priestory kancelárie správcu na Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica

Správca: Advisors k.s. zastúpený správcom JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1.S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, Bratislava - veriteľ č.27
2.Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava - veriteľ č.37
3.Remšík Juraj JUDr., Laurínska 110, Badín - veriteľ č.22

Program schôdze:
1.Voľba predsedu veriteľského výboru

Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:50 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze e reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu programu č. 1 – Voľba predsedu veriteľského výboru:

Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, Bratislava - veriteľ č.27

Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zdržalo sa hlasovania: 0 hlas

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa:

S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, Bratislava - veriteľ č.27

Záver
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10:35 hod.

V Banskej Bystrici dňa 09.10.2015

................................................
Predseda VV
S Slovensko, spol. s r.o.
zast.
Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
substitučne zastúpený
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.
Mgr. Lukáš Piliar, konateľ

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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................................................
Advisors k.s.
reštrukturalizačný správca
zast.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca

K022540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGB Beňuš, družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš -, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 220 451
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/10/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/10/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o popretí pohľadávky zahraničného veriteľa bez zástupcu na doručovanie na území
Slovenskej republiky

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca dlžníka AGB
Beňuš, družstvo, 976 64 Beňuš, IČO: 00 220 451, týmto v zmysle ustanovenie § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 124 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zahraničnému veriteľovi

ČSOB Factoring, a.s., Benešovská 2538/40, 101 00 Praha, Česká republika, IČO: 457 94 378,

že jeho pohľadávka uplatnená prihláškou, doručenou do kancelárie správcu dňa 21.08.2015, vedená v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 41, bola správcom popretá, a to čo do výšky, z dôvodu, že veriteľ nesprávne
vypočítal úrok z omeškania. Správne má byť úrok z omeškania počítaný do dňa začatia reštrukturalizačného
konania. Správca zahraničnému veriteľovi oznamuje, že výška popretia je 0,57 Eur.

Odôvodnenie:
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
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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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.
V zmysle ustanovenia § 124 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu po zapísaní
do zoznamu pohľadávok písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.

K022541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Antalíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1674/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 55/2005 S 669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 55/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

do všeobecnej podstaty dlžníčky patrí:
byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 5, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v
pomere 7479/56712, ktorý sa nachádza v bytovom dome 8 b.j. postavený na parcele č. 2377/10, C KN, súpisné
číslo 3070, ktorý je vedený Okresným úradom Rimavská Sobota, katasttrálny odbor na LV č. 4449, katastrálne
územie Rimavská Sobota, spoluvlastnícky podiel dlžníčky 1/1
spoluvlastnícky podiel 7479/56712 na parcele č. 2377/10, C KN, ostatné plochy o výmere 265 m2, ktorý je vedený
Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor na LV č. 4918, katastrálne územie Rimavská Sobota.
Hodnota predmetného bytu č. 1, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadaniach
domu v 7479/56712 a spoluvlastníckeho podielu 7479/56712 na pozemku na ktorom je bytový dom postavený je 17
500 €.
JUDr. Pavel Balog, správca

K022542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/6/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu: ADATO, s.r.o., so sídlom Šafárikova 1, 934 01 Levice, IČO:
36538507 o majetok patriaci do oddelenej podstaty úpadcu:

13. hnuteľné veci - výpočtová a kancelárska technika
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Oddelená
podstata
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155
zabezpečeného veriteľa :

poradie
práva:

zabezpečovacieho

prvé (1.)

stav: zistené

číslo zabezpečenej pohľadávky
263, 264, 265
v zozname pohľadávok

právny dôvod vzniku/zriadenia zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 119/ZZ/2012
výška zabezpečenej pohľadávky:
zabezpečovacieho práva:
zo dňa 18.6.2012, registrovaná pod č. NCRzp: 12561/2012

dátum vzniku / registrácie
18.6.2012, 11:28:10
zabezpečovacieho práva:

6 955 620,07 €

hnuteľné veci - výpočtová a kancelárska technika

dôvod zápisu do súpisu dátum zápisu do
popis veci/súboru vecí
majetku
súpisu majetku

inventárne
číslo

rozsah
rok
podielu
výroby
úpadcu

súpisová hodnota

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

14.10.2015

Fax Panasonic KX

ADAV037

2005

1/1

20,00

14.10.2015

Otto skartovač OS550.2

ADAV312

2006

1/1

20,00

14.10.2015

Rezačka na papier A0

ADAV394

2007

1/1

20,00

14.10.2015

Počítač HP D230M

ADAV401

2009

1/1

20,00

14.10.2015

Počítač HP 5150M

ADAV403

2009

1/1

40,00

14.10.2015

Počítač HP 5150M

ADAV0421 2009

1/1

40,00

14.10.2015

Digitálny fotoaparát Canon

ADAV431

2010

1/1

20,00

14.10.2015

Počítačová zost. Lenovo IBM-57Y4728

ADAV434

2010

1/1

40,00

14.10.2015

Počítačová zost. HP 500 BMT

ADAV347

2010

1/1

40,00

14.10.2015

Skartovačka Fellowes C-220CI

ADAV0435 2010

1/1

20,00

14.10.2015

Počítač HP 5150M

ADAV0437 2011

1/1

30,00

14.10.2015

Monitor Prestigio P170T

ADAV0438 2011

1/1

20,00

14.10.2015

HP ProBook 6735

ADAV441

1/1

50,00

2011
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a)

§ 67 ods.1 písm.
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a)

§ 67 ods.1 písm.
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a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)
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14.10.2015

HP Compaq LCD 19" monitor

ADAV442

2011

1/1

20,00

14.10.2015

HP LCD LP2065

ADAV445

2011

1/1

20,00

14.10.2015

PC - HP Pro 3130 MT

ADAV447

2011

1/1

50,00

14.10.2015

monitor - HP Pavilion LCD 2710i

ADAV053

2011

1/1

20,00

14.10.2015

monitor - HP 2310ti 23" LCD

ADAV054

2011

1/1

20,00

14.10.2015

monitor - HP 2231A 22" LCD

ADAV055

2011

1/1

20,00

14.10.2015

PC - HP Pro 3130 MT

ADAV056

2011

1/1

50,00

14.10.2015

monitor - HP Pavilion LCD 2710i

ADAV449

2011

1/1

20,00

14.10.2015

NTB - HP 6555

ADAV450

2011

1/1

70,00

14.10.2015

monitor - Philips 17"

ADAV452

2011

1/1

20,00

14.10.2015

FELLOWES Jupiter A3 laminátor

ADAV454

2011

1/1

20,00

14.10.2015

ProBook 4530s Core i3-2310M

ADA456

2011

1/1

100,00

14.10.2015

HP 6710

ADAV062

2011

1/1

100,00

14.10.2015

HP LCD 2231A

ADAV063

2011

1/1

30,00

14.10.2015

HP 625

ADAV064

2011

1/1

70,00

14.10.2015

HP LCD 1965

ADAV457

2011

1/1

30,00

14.10.2015

HP 500B MT E5800

ADAV459

2011

1/1

70,00

14.10.2015

HP 20LED

ADAV460

2011

1/1

20,00

14.10.2015

HP PC 217

ADAV068

2011

1/1

70,00

14.10.2015

Sony LCD 17"

ADAV462

2011

1/1

20,00

14.10.2015

HP 5150 MT

ADAV463

2011

1/1

70,00

14.10.2015

HP Pro 3130 MT G6950

ADAV470

2011

1/1

70,00

14.10.2015

HP LCD 2306

ADAV472

2011

1/1

20,00

14.10.2015

CISCO router Sec 1941

ADAV473

2011

1/1

200,00

14.10.2015

HP ProBook6560

ADAV074

2012

1/1

70,00

14.10.2015

HP ProBook 4535

ADAV075

2012

1/1

70,00

14.10.2015

projektor Acer

ADAV076

2012

1/1

50,00

14.10.2015

Ploter HP500

ADAV077

2011

1/1

1000,00
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ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)

§ 67 ods.1 písm.
ZoKR

a)
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ZoKR
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14.10.2015

Účtovný server HP DL160G5

ADAV044

2008

1/1

500,00

14.10.2015

Server pre Microstation

ADAV048

2009

1/1

200,00

14.10.2015

HP ProBook6560

ADAV480

2012

1/1

70,00

14.10.2015

HP DX6120

ADAV481

2012

1/1

50,00

14.10.2015

HP LP1965 LCD

ADAV483

2012

1/1

20,00

14.10.2015

HP LaserJet CM 1312

ADAV485

2012

1/1

50,00

14.10.2015

Monitor Samsung SyncMaster 943

ADAV488

2012

1/1

20,00

14.10.2015

Monitor Lenovo 17"

ADAV490

2012

1/1

20,00
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K022544
Spisová značka: 8K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Heavy Transport s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 36 767 441
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Heavy Transport s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 36 767
441, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022545
Spisová značka: 3K/39/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SANPARK, s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 587 704, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom
Jesenná 4,821 09 Bratislava, zn. správcu: S1450, rozhodol uznesením č. k. 3K/39/2014-681 zo dňa 06. 08. 2015 o
vstupe spoločnosti - Národná obchodná agentúra, spo. s r.o., Holanovo 1988/5, 847 01 Hurbanovo, IČO: 46 038 795,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - PARMA EXIM, s.r.o., Andrusovova 9/B, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 853 808. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 09. 2015.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.10.2015
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K022546
Spisová značka: 2K/74/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
SkorpioPharm, s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Kozáčeka 2182/11, IČO: 36 648 841, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11621/S takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SkorpioPharm, s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Kozáčeka 2182/11,
IČO: 36 648 841
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
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K022547
Spisová značka: 26K/17/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: BETEL, s.r.o., so sídlom Platanová 5, 040 01 Košice, IČO:
36 212 920 o návrhu navrhovateľa: ROYAS spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava na povolenie
vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: ROYAS spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava namiesto pôvodného veriteľa: Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A,
040 11 Košice, IČO: 36 179 345 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod poradovým č. 1 až 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2015
JUDr. Róbert Zsiga, vyšší súdny úradník
K022548
Spisová značka: 26K/11/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Juraj Rostáš, nar. 15.10.1966, bytom Remeselnícka 78/34, 076 03 Sirník o
vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 EUR zložiteľovi preddavku: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 45869464, vedený pod položkou denníka D19-31/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.10.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K022549
Spisová značka: 31K/33/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Goldee s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Němcovej 30, 040 01
Košice, IČO: 46 966 919, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Goldee s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Němcovej
30, 040 01 Košice, IČO: 46 966 919 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 9.10.2015
JUDr. Július Tóth,
K022550
Spisová značka: 31K/38/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Pšenák, narodený 16.06.1965, bytom
Komárňanská 49, 949 01 Nové Zámky, o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu: Ladislav Pšenák,
narodený 16.06.1965, bytom Komárňanská 49, 949 01 Nové Zámky, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szabóová,
so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
S1525, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, S1525, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 70/15 do
3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.10.2015
JUDr. Lenka Benická, vyšší súdny úradník
K022551
Spisová značka: 31K/65/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Oravec, narodený 29.11.1965, bytom Ďorocká
4360/11, 940 72 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dominik Oravec, narodený 29.11.1965,
bytom Ďorocká 4360/11, 940 72 Nové Zámky, takto
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Oravec, narodený 29.11.1965, bytom Ďorocká
4360/11, 940 72 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dominik Oravec, narodený 29.11.1965,
bytom Ďorocká 4360/11, 940 72 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Dominik Oravec, narodený 29.11.1965, bytom Ďorocká 4360/11, 940 72
Nové Zámky.
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 9.10.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022552
Spisová značka: 32K/66/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Oslanec, nar. 31.10.1977, bytom Nová 449/26, 946
51 Nesvady, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Štefan Oslanec, nar. 31.10.1977, bytom Nová 449/26, 946
51 Nesvady, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Štefan Oslanec, nar. 31.10.1977, bytom Nová 449/26, 946 51 Nesvady.
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 9.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022553
Spisová značka: 31K/50/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bilic, nar. 21.06.1962, bytom Mederská 24,
Palárikovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Štefan Bilic, nar. 21.06.1962, bytom Mederská 24,
Palárikovo, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Bilic, nar. 21.06.1962, bytom Mederská 24, Palárikovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a oozmene
doplnení niektorých
na svojom
webovom ktorý
sídle: www.justice.gov.sk
Súd poučuje účastníkov
právea uplatniť
námietkuzákonov
zaujatosti
voči sudcovi,
má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,
najneskôr
do
uplynutia
lehoty na prihlasovanie
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pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Obchodný vestník 199/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.10.2015
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022554
Spisová značka: 32K/36/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Július Kóša, nar. 20.11.1959, bytom 946
52 Imeľ, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o návrhu
na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Július Kóša, nar. 20.11.1959, bytom 946 52 Imeľ, vyhlásený uznesením Okresného
súdu Nitra č.k. 32K/36/2015-81 zo dňa 24.8.2015, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022555
Spisová značka: 31K/55/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Lucia Stredanská, nar. 23.10.1982, bytom 29. augusta č.
26, 941 11 Palárikovo, zast. Advokátska spoločnosť s.r.o. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Lucia Stredanská, nar. 23.10.1982, bytom 29. augusta č. 26, 941 11 Palárikovo,
takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lucia Stredanská, nar. 23.10.1982, bytom 29. augusta č. 26, 941 11
Palárikovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, S1525.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
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predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022556
Spisová značka: 31K/48/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SUGARBOOKS, s.r.o., so sídlom Mariánska 277, 951 45
Horné Lefantovce, IČO: 44 833 865, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SUGARBOOKS, s.r.o., so sídlom
Mariánska 277, 951 45 Horné Lefantovce, IČO: 44 833 865, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SUGARBOOKS, s.r.o., so sídlom Mariánska 277, 951 45 Horné
Lefantovce, IČO: 44 833 865.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno,
S439.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, 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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Obchodný vestník 199/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.10.2015

K022557
Spisová značka: 31K/45/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INVESTEX spol. s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 05
Levice, IČO: 31 574 254, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: INVESTEX spol. s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5,
934 05 Levice, IČO: 31 574 254 uznesením č.k. 31K/45/2015-199 zo dňa 14.09.2015 zastavil konkurz na majetok
úpadcu INVESTEX spol. s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 31 574 254 zastavuje pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2015.

Okresný súd Nitra dňa 12.10.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022558
Spisová značka: 2K/45/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Kaminská, nar.
22.10.1958, bytom Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves, o výmene správcu, takto
rozhodol
o d v o l á v a JUDr. Jozefa Jaroščáka ml. so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov z funkcie
správcu úpadcu,
ustanovuje JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou do funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 9.10.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K022559
Spisová značka: 2K/68/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ROPO SK, s.r.o., so sídlom Duchnovičovo
námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 504 424, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka ROPO SK, s.r.o., so sídlom Duchnovičovo námestie 1, 080 01
Prešov, IČO: 36 504 424.
Ustanovuje správcu: Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov.
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. 2K/68/2015. 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 Vydáva
veriteľ,Ministerstvo
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obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
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k sp. zn. 2K/68/2015. 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.
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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 9.10.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K022560
Spisová značka: 1K/71/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lívia Vojsovičová, nar. 24.10.1984, bytom
P. Jilemnického 23, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Lívia Vojsovičová, nar. 24.10.1984, bytom P. Jilemnického 23, 059 21 Svit.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K022561
Spisová značka: 38R/7/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ALS COLOUR, spol. s r.o. so sídlom Vácka 4102/3, 018
41 Dubnica nad Váhom, IČO 17 327 385 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie sa z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti uzneseniu o zastavení reštrukturalizačného konania môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného
konania. (§ 116 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K022562
Spisová značka: 40R/1/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUKPER s. r. o. v konkurze so sídlom
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 306 215, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu veriteľa JUDr. Andreja
Jaroša, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica
Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická 46, 911 40 Trenčín, IČO 36 837 857, na zrušenie uznesenia č. 2 prvej schôdze
veriteľov konanej dňa 28.09.2015, takto
rozhodol
I. Návrh veriteľa JUDr. Andreja Jaroša na zrušenie uznesenia č. 2 prijatého počas prvej schôdze veriteľov konanej
dňa 28.09.2015 sa
z a m i e t a.
II. Návrh veriteľa JUDr. Andreja Jaroša na pozastavenie účinnosti uznesenia č. 2 prijatého počas prvej schôdze
veriteľov konanej dňa 28.09.2015 sa
z a m i e t a.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Trenčín dňa 12.10.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K022563
Spisová značka: 40K/25/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka W.H. Group Slovakia, s. r. o. so sídlom
906 06 Vrbovce 1, IČO 46 829 938 zast. JUDr. Boženou Grancovou, PhD., bydliskom Dlhá 39, 900 25 Chorvátsky
Grob, ktorého správcom je Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1452, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi Ing. Oľge Šabovej so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1452, sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie
majetku dlžníka vo výške 157,31 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Ing.
Oľge Šabovej so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, priznanú odmenu vo
výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 157,31 eura, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 43/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
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
O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým,
že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli
uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť
do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K022564
Spisová značka: 40K/38/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa C. T. S. CONSULT s. r. o. so sídlom Piaristická 6836, 911
01 Trenčín, IČO 46 669 086, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ESTOS s. r. o. so sídlom
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613, 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 - veriteľa C. T. S. CONSULT s. r. o. so sídlom Piaristická 6836, 911
01 Trenčín, IČO 46 669 086, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ESTOS s. r. o. so sídlom
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41
Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 12.10.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K022565
Spisová značka: 40K/38/2015
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa C. T. S. CONSULT s. r. o. so sídlom Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 46 669 086
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ESTOS s. r. o. so sídlom Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

10.11.2015 o 09,00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 105 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 Zák.č.
7/2005 Z.z..
Okresný súd Trenčín dňa 12.10.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K022566
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milena Neuwirthová, nar. 16.12.1951,
bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin, podnikajúca pod obchodným menom: Milena Neuwirthová NOPA plus,
IČO: 14 266 202, miesto podnikania: Thurzova 16, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so
sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Márii Cabadajovej, so sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eura.
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P r i z n á v a správcovi: JUDr. Márii Cabadajovej, so sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 12.10.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022567
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milena Neuwirthová, nar. 16.12.1951,
bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin, podnikajúca pod obchodným menom: Milena Neuwirthová NOPA plus,
IČO: 14 266 202, miesto podnikania: Thurzova 16, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so
sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 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: 57, rok: 2015, číslo účtovného dokladu: 70/5 - 15, 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.
Okresný súd Žilina dňa 12.10.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K022568
Spisová značka: 3K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: epilla, s. r. o., so sídlom Medňanského 17, 036 08
Martin - Priekopa, IČO: 36 428 914, správcom ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Reality Pro16, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, IČO: 47 701 412, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Reality Pro16, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 47
701 412, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa -Československá obchodná banka, a.s., so sídlom
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, v rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 91.416,04 eur,
ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1/02.
Veriteľovi - Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140,
zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie
účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
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 12.10.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K022569
Spisová značka: 1K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu: UNISTAV HSV spol. s r.o., Veterná Poruba 134, 031 04
Veterná Poruba, IČO: 36 172 669, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Václavů, s.r.o., Podhora 26, 034 01
Ružomberok, IČO: 35 876 735, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Václavů, s.r.o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 876 735.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 1.10.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022570
Spisová značka: 40K/14/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.07.1951,
bydliskom Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín, štátny občan SR, uznaný za malý, bez návrhu takto
rozhodol
I. Správca Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265 sa
odvoláva z funkcie správcu z dôvodu závažného a opakovaného porušenia povinností.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza,
značka správcu S1559.
III. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 24.11.2015 o 10.00. hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
4.
5.
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Prezentácia veriteľov začne o 09.45. 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 osvedčená fotokópia 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.
IV. Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 13.10.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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K022543
Krajský súd v Košiciach
Sp. zn.: 3K/48/2005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suisse Credit s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pražská 2, Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 717
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

3K/48/2005- 230
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : Suisse Credit s. r. o., Košice, Pražská 2, Košice,
IČO : 36 212 717, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 18.411,64 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie
správcu, sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty
- odmena správcu Ing. Jany Kollárovej

309,08 eur

- výdavky správcu Ing. Jany Kollárovej

0,00 eur

- odmena správcu doc. Ing. Alexandry Chapčákovej, PhD.
- výdavky správcu doc. Ing. Alexandry Chapčákovej, PhD.

2.781,69 eur
763,59 eur

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

776,74 eur

- stráženie majetku

7.927,55 eur

- znalecké posudky

1.541,53 eur

- vedenie účtovnej agendy

2.644,70 eur

- inzercia

158,00 eur

- osvedčovanie podpisov

4,75 eur

- súdny poplatok

66,00 eur

- právne služby

775,51 eur

- notárske poplatky

130,35 eur

- bankové poplatky

59,48 eur

- daň z nehnuteľností vo výške 1.120,89 eur – nebude uspokojená
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- náklady na úschovu písomností vo výške 1.800,00 eur- nebudú uspokojené
c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

220,67 eur

2. Pohľadávky veriteľov proti podstate – uspokojujú sa :
- SR – Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Bratislava

199,00 eur

- odmena opatrovníka

53,00 eur

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV – neboli uplatnené
4. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – nebudú uspokojení :
- ver. č. 1 – Slovenský rozhlas, Bratislava
- ver. č. 2 – KOROLA, spol. s r. o., Košice
- ver. č. 3 – Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
- ver. č. 4 – Združenie urbariát, komposesorát – pozemkové spoločenstvo Vyšná Šebastová
- ver. č. 5 – KAMELIA MEDIA, spol. s r. o., Košice
- ver. č. 6 – KBS Invest, s.r.o., Košice
- ver. č. 7 – PALEA, spol. s r. o., Košice
- ver. č. 8 - KBS Invest, s.r.o., Košice
- ver. č. 9 – KOROLA MEDIA, spol. s r. o., Košice
5. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV –
- neboli uplatnené
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §
42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V Košiciach dňa 12. októbra 2015
JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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