Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

K002958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Klučiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 175, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2009 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Anton Klučiar, nar. 14.09.1975, trvale bytom: 980 11 Ožďany 175, prechodne bytom:
974 01 Banská Bystrica, Moskovská 13 č.k.: 2K/51/2009, týmto v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) správca konkurznej podstaty obchodné meno: BANKRUPTCY&RECOVERY
SERVICE, k.s., sídlo kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 6.929,69 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.735,78 EUR
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej
podstaty predstavuje čiastku: 5.193,91 EUR

p.č. Veriteľ

IČO

Celková zistená suma

1

BL Finance, s.r.o.

44 307 683 2 274,01 €

6,57

341,24-€

2

Československá obchodná banka, a.s.

36 854 140 7.140,27 €

20,62

1.070,98,-€

3

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

35 942 436 91,38 €

0,26

13,50,-€

4

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35 724 803 447,98 €

1,30

67,52,-€

5

Klučiar Ľubomír[1]

0

0,-€

6

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

31 335 004 13 789,56 €

39,83

2.068,73,- €

7

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00 151 653 10 879,92 €

31,42

1.631,93,- €

0,- €

Podiel v % Suma na účel uspkokojenia

POUČENIE:
V zmysle §101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného
rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na
t.č. 02/50202911. Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie
odôvodnených námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom veriteľského výboru.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a
variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle
rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.02.2015

K002959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosačov 30, 094 31 Prosačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1948
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2013 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Týmto ako správca úpadcu Ján Šoltés, nar. 01.03.1948, bytom Prosačov 30,094 31 Prosačov, po
predchádzajúcom schválení príslušným orgánom Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, zverejňujeme vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty v zmysle
ustanovenia § 81 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Druh pozemku

Výmera (m²) Obec

Kat. územie Štát Číslo LV Parc. číslo Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok)

trvalý trávnatý porast

16038

Ďurďoš

Ďurďoš

záhrada

3290

orná pôda

1124

orná pôda

SR 339

78/1

3/8

Prosačov Prosačov

SR 17

753/1

3/6

Prosačov Prosačov

SR 130

123

1/9

1332

Prosačov Prosačov

SR 130

124

1/9

orná pôda

831

Prosačov Prosačov

SR 130

144

1/9

orná pôda

1025

Prosačov Prosačov

SR 130

162

1/9

orná pôda

650

Prosačov Prosačov

SR 130

184

1/9

orná pôda

1254

Prosačov Prosačov

SR 130

202

1/9

orná pôda

1159

Prosačov Prosačov

SR 130

223

1/9

orná pôda

1724

Prosačov Prosačov

SR 130

243

1/9

orná pôda

741

Prosačov Prosačov

SR 130

269/2

1/9

orná pôda

783

Prosačov Prosačov

SR 130

270/1

1/9

orná pôda

678

Prosačov Prosačov

SR 130

270/2

1/9

orná pôda

4414

Prosačov Prosačov

SR 130

296

1/9

orná pôda

1350

Prosačov Prosačov

SR 130

316

1/9

orná pôda

1241

Prosačov Prosačov

SR 130

317

1/9

orná pôda

3648

Prosačov Prosačov

SR 130

356

1/9

orná pôda

119

Prosačov Prosačov

SR 130

364/1

1/9

orná pôda

225

Prosačov Prosačov

SR 130

364/2

1/9

orná pôda

247

Prosačov Prosačov

SR 130

365/1

1/9

orná pôda

412

Prosačov Prosačov

SR 130

365/2

1/9

orná pôda

267

Prosačov Prosačov

SR 130

386

1/9

orná pôda

470

Prosačov Prosačov

SR 130

387

1/9

orná pôda

1622

Prosačov Prosačov

SR 130

433

1/9

orná pôda

1746

Prosačov Prosačov

SR 130

448

1/9

orná pôda

1600

Prosačov Prosačov

SR 130

458/2

1/9

trvalý trávnatý porast

689

Prosačov Prosačov

SR 130

464/7

1/9

orná pôda

1345

Prosačov Prosačov

SR 130

464/8

1/9

orná pôda

2394

Prosačov Prosačov

SR 130

475

1/9

orná pôda

525

Prosačov Prosačov

SR 130

502

1/9

orná pôda

1454

Prosačov Prosačov

SR 130

503

1/9

orná pôda

2530

Prosačov Prosačov

SR 130

536

1/9

orná pôda

326

Prosačov Prosačov

SR 130

537

1/9

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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orná pôda

3545

Prosačov Prosačov

SR 130

568

1/9

orná pôda

814

Prosačov Prosačov

SR 130

606

1/9

trvalý trávnatý porast

3054

Prosačov Prosačov

SR 130

608/4

1/9

trvalý trávnatý porast

369

Prosačov Prosačov

SR 130

608/5

1/9

orná pôda

2546

Prosačov Prosačov

SR 130

621

1/9

orná pôda

1225

Prosačov Prosačov

SR 130

637

1/9

orná pôda

5567

Prosačov Prosačov

SR 130

663

1/9

orná pôda

1440

Prosačov Prosačov

SR 130

679

1/9

orná pôda

1571

Prosačov Prosačov

SR 130

680

1/9

orná pôda

2273

Prosačov Prosačov

SR 130

699

1/9

orná pôda

3028

Prosačov Prosačov

SR 130

718

1/9

orná pôda

1889

Prosačov Prosačov

SR 130

737

1/9

orná pôda

1555

Prosačov Prosačov

SR 130

775

1/9

orná pôda

1834

Prosačov Prosačov

SR 130

794

1/9

orná pôda

4232

Prosačov Prosačov

SR 130

814

1/9

orná pôda

1141

Prosačov Prosačov

SR 130

844

1/9

orná pôda

1228

Prosačov Prosačov

SR 130

845

1/9

trvalý trávnatý porast

891

Prosačov Prosačov

SR 130

859

1/9

trvalý trávnatý porast

1085

Prosačov Prosačov

SR 130

875/22

1/9

trvalý trávnatý porast

2607

Prosačov Prosačov

SR 130

886

1/9

trvalý trávnatý porast

3588

Prosačov Prosačov

SR 130

887

1/9

trvalý trávnatý porast

2227

Prosačov Prosačov

SR 130

894/3

1/9

trvalý trávnatý porast

3512

Prosačov Prosačov

SR 130

900

1/9

trvalý trávnatý porast

2317

Prosačov Prosačov

SR 130

901

1/9

orná pôda

4671

Prosačov Prosačov

SR 130

906

1/9

orná pôda

2208

Prosačov Prosačov

SR 130

907

1/9

orná pôda

678

Prosačov Prosačov

SR 130

919

1/9

vodné plochy

1319

Prosačov Prosačov

SR 130

932

1/9

orná pôda

4851

Prosačov Prosačov

SR 130

933

1/9

vodné plochy

421

Prosačov Prosačov

SR 130

934

1/9

orná pôda

2456

Prosačov Prosačov

SR 130

935

1/9

trvalý trávnatý porast

7277

Prosačov Prosačov

SR 130

941/9

1/9

orná pôda

883

Prosačov Prosačov

SR 130

973

1/9

orná pôda

2037

Prosačov Prosačov

SR 130

977

1/9

trvalý trávnatý porast

265

Prosačov Prosačov

SR 130

987/2

1/9

trvalý trávnatý porast

4648

Prosačov Prosačov

SR 130

987/3

1/9

trvalý trávnatý porast

1582

Prosačov Prosačov

SR 130

987/18

1/9

orná pôda

2245

Prosačov Prosačov

SR 130

1006

1/9

trvalý trávnatý porast

799

Prosačov Prosačov

SR 130

1047/21

1/9

orná pôda

628

Prosačov Prosačov

SR 130

1080/2

1/9

orná pôda

3806

Prosačov Prosačov

SR 130

1086

1/9

orná pôda

5414

Prosačov Prosačov

SR 130

1107

1/9

orná pôda

2549

Prosačov Prosačov

SR 130

1118

1/9

lesné pozemky

995

Prosačov Prosačov

SR 130

1130/19

1/9

lesné pozemky

4292

Prosačov Prosačov

SR 130

1131/4

1/9

orná pôda

1553

Prosačov Prosačov

SR 134

207

1/30

trvalý trávnatý porast

4712

Prosačov Prosačov

SR 161

1045/7

1/9

Deň vydania: 10.02.2015
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orná pôda

5705

Prosačov Prosačov

SR 161

1048

1/9

orná pôda

7147

Prosačov Prosačov

SR 161

1067

1/9

orná pôda

468

Prosačov Prosačov

SR 176

112/1

1/9

orná pôda

34

Prosačov Prosačov

SR 176

112/3

1/9

trvalý trávnatý porast

227

Prosačov Prosačov

SR 176

608/24

1/9

orná pôda

10

Prosačov Prosačov

SR 189

107/2

1/2

orná pôda

13

Prosačov Prosačov

SR 189

108/2

1/2

orná pôda

16

Prosačov Prosačov

SR 189

599/2

1/2

lesné pozemky

4061

Prosačov Prosačov

SR 209

1131/9

1/5

Deň vydania: 10.02.2015

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.

K002960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bibiána Benčíková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Lúčna 819/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2014 S1537
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Položka č. 1
Nehnuteľný majetok : Pozemok , parcelné číslo 45, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 414
m2, zapísaný na LV č. 69 v katastrálnom území Príboj v, okres Rimavská Sobota , Slovenská republika,
spoluvlastnícky podiel 2/12, v súpisovej hodnote 100,00 Eur
Položka č. 2
Nehnuteľný majetok: Pozemok, parcelné číslo 2302/7, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 21
m2, zapísaných na LV č. 3545 v katastrálnom území Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou,
v spoluvlastníckom podiele ½, a samostatne stojaca garáž, súpisné č. 2257, postavenej na parcele 2302/7
v spoluvlastníckom podiele ½ v katastrálnom území Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou v súpisovej
hodnote 2100,00 Eur
Položka č. 3
Nehnuteľný majetok: Pozemok, parcelné číslo 2302/7, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 21
m2, zapísaných na LV č. 3545 v katastrálnom území Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou,
v spoluvlastníckom podiele 1/4, a samostatne stojaca garáž, súpisné č. 2257, postavenej na parcele 2302/7
v spoluvlastníckom podiele ¼ v katastrálnom území Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou v súpisovej
hodnote 1050,00 Eur
Položka č. 4 :
Typ súpisovej zložky : Hnuteľný majetok
opis : Rádio, neurčiteľné z dôvodu opotrebovania, určené do domácnosti, rok výroby 2000
Stav opotrebovania : opotrebované

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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Súpisová hodnota : 10,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : M.R.Štefánika 3694, Vranov nad Topľou
Položka č. 5
Typ súpisovej zložky : hnuteľný majetok
Popis : Televízor OVP, neurčiteľné výrobné číslo z dôvodu opotrebovania, určené do domácnosti, rok výroby 2002
Stav opotrebovania : opotrebovaný
Súpisová hodnota : 30,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : M.R.Štefánika 3694, Vranov nad Topľou

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K002961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Dzurila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 51, 059 56 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2014 S 786
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Čís. 1. Finančná hotovosť vo výške 1 659,70 € - zložená úpadcom na účet Okresného
súdu v Prešove
Deň zapísania do súpisu: 2.2.2015
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. /ZKR/
Súpisová hodnota: 1 659,70 €

Čís. 2. Majetkový podiel úpadcu - spoločníka v obchodnej spoločnosti Tatra Progress, spol.s r.o.,
nám. sv. Egídia 95, Poprad, IČO: 17147344 vo výške jeho vkladu: 4 149,23 €
Deň zapísania do súpisu: 2.2.2015
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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Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. /ZKR/ majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota: 4 149,23 €

JUDr. Oľga Michalková, správca

K002962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 88, 082 71 Ďačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2013 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 21 - zrážky z dôchodku v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis : zrážka za 12/2014 a 01/2015 (poukázané po spracovaní návrhu konečného rozvrhu)
súpisová hodnota : 66,36 EUR
deň zapísania do súpisu : 30.1.2015
dôvod zapísania majetku : § 72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K002963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 2 - nájomné za vozidlo Seat Ibiza, ev. č. HE 527 AT
popis : nájomné za 12/2014
súpisová hodnota : 30,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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deň zapísania do súpisu : 2.2.2015

súp. pol. 4 - príjmy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis : zrážka za 12/2014
súpisová hodnota : 30,00 EUR
deň zapísania do súpisu : 2.2.2015
dôvod zapísania majetku : § 72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K002964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Knapik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 44/2014 S907
Spisová značka súdneho spisu:
1K 44/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. pol. 3 - príjmy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 12/14
súpisová hodnota : 46,22 EUR
deň zapísania do súpisu : 3.2.2015
dôvod zapísania majetku :

§ 72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K002965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu: SVENTEX s.r.o., IČO: 36 528 561, so sídlom Nábrežná 12, 940 01 Nové
Zámky v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v
prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank
Slovakia, a.s., číslo účtu: 6616602007/1111, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na tento účet bude pripísaná kaucia vo výške 350.- Eur, s uvedením

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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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na tento účet bude pripísaná kaucia vo výške 350.- Eur, s uvedením
čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu je možné zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatmou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej, alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K002966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu SVENTEX s.r.o., Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, v
konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra sp. zn. 31K/45/2014, zvoláva v zmysle § 34 ods. 1 ZKR prvú schôdzu
veriteľov na deň 23.3.2015 o 10,00 hod., ktorá sa bude konať v priestoroch Hotela KORZO v Nových Zámkoch,
na ul. F. Rákócziho 12, v Zelenom salóniku na I. poschodí s nasledujúcim programom
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášania schopnosti
2. Správa činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
5. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu správcu
6. Prečítanie zápisnice a záver schôdze
Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby - platný doklad totožnosti, právnické osoby - originál alebo
osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
platný preukaz totožnosti a originál, alebo osvedčenú fotokópiu plnomocenstva, poverenia alebo iného dokladu,
preukazujúceho oprávnenie konať za veriteľa.
JUDr.

Vlasta

Suchanová,

správca

K002967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lovčica-Trubín 966 23, 966 23 Lovčica-Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1976
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2014 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Štefánia Michalcová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Štefánia Michalcová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Lovčica – Trubín, 966 23 Lovčica – Trubín IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.09.1976 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava
Sp. zn. správcu: 1K/65/2014 S 1433
k sp. zn.: 1K/65/2014

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná
189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk.

Vo Zvolene, dňa 05.02.2015

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

K002968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RSDr. Vladimír Kolarovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlárska 156/43, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/21/2012-S297
Spisová značka súdneho spisu:
29K/21/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia majetku v Súpise všeobecnej podstaty
S poukazom na § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správca opravil v Súpise všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku č. 7-14 a 16-25
v neoprávnene zrazenej časti z dôchodku úpadcu v celkovej výške 3.475,85 €.
Časť súpisových zložiek majetku č. 7-14 a 16-25 v opravenej súpisovej hodnote 3.475,85 € vyradil zo Súpisu
majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 72 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, nakoľko tento majetok nepodlieha konkurzu.
JUDr. Karol Porubčin

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gazdarica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 1344/27, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2014
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty č.1489 so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, správca úpadcu Peter Gazdarica, nar. 27.05.1976, Mostová 1344/27,034 01 Ružomberok týmto
v zmysle § 96 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty. Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie: V súlade s § 96 ods.3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Dolnom Kubíne dňa 5.2.2015
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K002970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014S1343
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Marek Gula, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Knapíková, nar.29.7.1971, bytom 065 45 Hromoš 46,
v zmysle §34 ods.1 zák.č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii,týmto zvoláva 1.schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 4.3.2015 o 14:00 v sídle správcu Hlavná 29, 08001 Prešov.
Program schôdze:
1.Prezentácia a otvorenie
2.Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania
3.Hlasovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR
4.Voľba zástupcu veriteľov
5.Rôzne
6.Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z Obchodného registra.Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

K002971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 40/2014_S699
Spisová značka súdneho spisu:
1K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac december 2014 vo
výške 45,49 €.

Zvolen 4.2.2015
JUDr. Ivana Gajdošíková

K002972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GU-STAV s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 939 489
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/8/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32R/8/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka: GU-STAV s.r.o., sídlo: Hradská 79/1598, 941 06
Komjatice, IČO: 45939489, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod., a od 13,00
hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Termín nahliadnutia do spisu je možné si vopred telefonicky
nahlásiť na tel. čísle: 0911/1178 80, resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert Hipp - správca

K002973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GU-STAV s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 939 489
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/8/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32R/8/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32R/8/2014
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, ako reštrukturalizačný správca dlžníka: GU-STAV s.r.o.,
sídlo: Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice, IČO: 45939489, oznamuje, že v súlade s ust. § 32 ods. 7
písm.b) zákona č.: 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov) účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo účtu:
1167099000/1111, vedený v UniCredit Bank a.s., Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu
sídla správcu. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7
písm.a)
musí
byť
podané
na
predpísanom
tlačive.
JUDr. Róbert Hipp - správca

K002974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GU-STAV s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 939 489
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/8/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32R/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA PRE VERITEĽOV - na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady
(ES/ č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).
APPEAL FOR CREDITORS - Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka GU-STAV s.r.o.,
sídlo: Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice, IČO: 45939489, (ďalej len „dlžník"), Vám oznamujem že
uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32R/8/2014 zo dňa 28.01.2015 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka zverejnená v OV č. 23/2015 zo dňa 04.02.2015.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
trustee of the debtor GU-STAV s.r.o., sídlo: Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice, IČO: 45939489, I am
obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra No. 32R/8/2014 dated
28.01.2015 was permited restructuring on the debtor GU-STAV s.r.o., sídlo: Hradská 79/1598, 941 06 Komjatice,
IČO: 45939489.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2015 dňa 04.02.2015.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 23/2015 til on
04.02.2015.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská ul. 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik
je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
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

12

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA")
the creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the
permission restructuring in one original to the trustee of the restructuring to the address JUDr. Róbert
Hipp, správca/Trustee, Farská 33./I.p, 94901 Nitra, Slovak republic. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the application of claim has to be dated the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application
of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent
or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat
or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo
nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty
na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged
security rights become extinct after the application period elapses. The trustee do not have the duty to
notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form
may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but
only into the deadline for logging claims.
JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka/Trustee of the debtor GU-STAV, s. r. o.,

K002975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOPRENT s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 16, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 741 813
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2013 S1668
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Správca“), správca
úpadcu TOPRENT s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Pod Kalváriou 16, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 741 813,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 13821/N, (ďalej aj len ako
„Úpadca“) vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej aj len ako „ZKR“) a ust. § 92 ods. 2 ZKR 5. kolo
ponukového konania na predaj podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Ponukové konanie“), ktoré sa uskutoční za
nasledovných podmienok:
1. Adresa Správcu na doručovanie všetkých listín v Ponukovom konaní je:
·

Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949 01 Nitra
2. Lehota na doručenie záväznej ponuky kúpnej ceny za predaj podniku Úpadcu (ďalej aj len ako
„Záväzná ponuka“) záujemcov o kúpu podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Záujemca“) je 15 dní odo
dňa zverejnenia oznamu o Ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, pričom

·
·

za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku a
v prípade, že posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí najbližší
nasledujúci pracovný deň.
Záväznú ponuku je potrebné v uvedenej lehote fyzicky doručiť na adresu Správcu uvedenú v bode 1, t.j.
nestačí jej podanie na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
3. Záväznú ponuku, ako aj všetky ostatné listiny v Ponukovom konaní je potrebné Správcovi predkladať v
slovenskom jazyku, resp. s pevne zviazaným úradným prekladom listín do slovenského jazyka.
4. Podmienkou účasti Záujemcu v Ponukovom konaní je uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o predaji
podniku so Správcom Úpadcu. Správcom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku si
Záujemca osobne prevezme v kancelárii Správcu na adrese Správcu podľa bodu 1.. Záujemca je povinný
doručiť Správcovi akceptáciu predmetného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku najneskôr v
posledný deň lehoty na doručenie záväznej ponuky podľa bodu 2..
5. Náležitosti Záväznej ponuky:
Správca bude v Ponukovom konaní prihliadať len na tie Záväzné ponuky, ktoré mu budú doručené v lehote
na doručenie podľa bodu 2. na adresu na doručovanie podľa bodu 1. v nepriehľadnej zalepenej obálke, na
ktorej bude viditeľne napísané: „NEOTVÁRAŤ! - PONUKOVÉ KONANIE – TOPRENT s.r.o. „v konkurze“ “,
a ktoré budú obsahovať:
a. presnú identifikáciu Záujemcu, t. j.:
(i)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, a obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, resp.
u právnickej osoby obchodné meno,
(ii) u fyzickej osoby dátum narodenia a IČO fyzickej osoby – podnikateľa, resp. u právnickej osoby
IČO, ak jej bolo pridelené; v prípade zahraničnej právnickej osoby iný identifikačný údaj, ak bol
právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie,
(iii) u fyzickej osoby trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby –
podnikateľa, resp. u právnickej osoby sídlo právnickej osoby,
(iv)

adresu na doručovanie písomností Záujemcovi v Ponukovom konaní,

(v) aktuálny výpis (nie starší ako 3 mesiace) zo živnostenského registra fyzickej osoby - podnikateľa,
resp. aktuálny výpis (nie starší ako 3 mesiace) z obchodného registra, prípadne iného registra,
v ktorom sa právnické osoby registrujú, tak, aby boli zrejmé predmety činností, na ktoré má Záujemca
podnikateľské oprávnenia,
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(vi)
uvedenie osôb oprávnených konať v mene Záujemcu a predloženie relevantných listín
preukazujúcich oprávnenie konať v ich mene,
(vii) v prípade Záujemcu - zahraničného subjektu splnomocnenie udelené advokátovi so sídlom na
území Slovenskej republiky zapísanému v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
komorou, pričom podpis splnomocniteľa na tomto splnomocnení musí byť úradne osvedčený;
b. čestné prehlásenie Záujemcu, že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky,
c. označenie, čoho sa Záväzná ponuka týka, t. j. kúpy podniku Úpadcu a nepochybný prejav vôle
Záujemcu kúpiť podnik Úpadcu,
d. výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak,
aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí slovné vyjadrenie sumy a meny
kúpnej ceny,
zmluva o predaji podniku bude uzavretá s tým Záujemcom, ktorý v tomto kole ponúkne
najvyššiu kúpnú cenu.
e. doklad, že Záujemca zaplatil na účet Úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., č. ú.: 2924908683/1100,
variabilný symbol: 1000001, zábezpeku vo výške aspoň 500 Eur (slovom: päť sto eur a nula eurocentov),
a to v lehote podľa bodu 2., pričom v posledný deň uvedenej lehoty na doručenie Záväzných ponúk musia
byť peňažné prostriedky pripísané na uvedený účet Úpadcu,
f. doručenie akceptácie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku (podpis Záujemcu na zmluve
o budúcej zmluve o predaji podniku musí byť úradne osvedčený);
6. Na Záväzné ponuky doručené Správcovi po lehote na doručovanie Záväzných ponúk podľa bodu 2. alebo
na neúplné Záväzné ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti podľa bodu 5., najmä, nie
však výhradne, ku ktorým nebude priložený doklad o zaplatení zábezpeky podľa bodu 5. písm. e) alebo na
Záväzné ponuky Záujemcov, ktorí neuzavrú so Správcom zmluvu o budúcej zmluve o predaji podniku podľa
bodu 4. a bodu 5. písm. f), sa pri vyhodnocovaní Záväzných ponúk nebude prihliadať.
V Nitre, dňa 05.02.2015
Mgr. Veronika Hetényiová

K002976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

2K/38/2014S815
Zápisnica
z prvého zasadnutia veriteľského výboru
konaného dňa 23.01.2015 so začiatkom o 10.30 hod. v kancelárii správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo veci úpadcu Marcel Gardoš , narodený 20.01.1957, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Gardoš GAMA,
s miestom podnikania A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov, IČO: 14 288 826
______________________________________________________________________________________
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. SR- Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
2. Slovenská konsolidačná, a. s, , Cintorínska 21, Bratislava
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava
Program:
1/ Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
2/ Voľba predsedu veriteľského výboru
3/ Rôzne
4/ Záver
K bodu 1/ programu
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril správca JUDr. Marta Maruniaková, ktorá konštatovala, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. Zasadnutie veriteľského výboru sa
koná bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov.
K bodu 2/ programu
Veriteľ SR- Daňový úrad Prešov navrhol za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru Slovenská
konsolidačná, a.s., Bratislava. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie takto:
Slovenská republika- Daňový úrad Prešov

za

Slovenská konsolidačná, a. s,

za

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

za

Výsledok Hlasovania: za 3 hlasy ( 100%)
proti 0 hlasov
zdržal sa 0 hlasov
Uznesenie č. 1:
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen veriteľského výrobu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava
K bodu 3/ programu
V tomto bode programu bolo dohodnuté, že správca bude komunikovať s veriteľským výborom elektronicky formou
e-mailu.
Na záver správca a predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru

K002977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Duga ml.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014_S1313
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY

Dňa 03.02.2015 bol v Obchodnom vestníku č. 22/15 zverejnený súpis oddelenej podstaty, kde bol nesprávne
označený zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.
Správca týmto opravuje súpis oddelenej podstaty nasledovne:

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1-24

Vrátnica
Druh stavby: Poľnohospodárska budova
Obec: Vrbovce
Okres: Myjava
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Vrbovce
Číslo listu vlastníctva: 5205
Parcelové číslo: 1911/58
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 384156/2695285

Vodojem
Druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvoj energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň
odpadových vôd a iné)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Vrbovce
Okres: Myjava
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Vrbovce
Číslo listu vlastníctva: 5205
Parcelové číslo: 1911/59
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 384156/2695285

Čerpadlo
Druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvoj energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň
odpadových vôd a iné)
Obec: Vrbovce
Okres: Myjava
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Vrbovce
Číslo listu vlastníctva: 5205
Parcelové číslo: 1911/60
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 384156/2695285

Čerpadlo
Druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvoj energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň
odpadových vôd a iné)
Obec: Vrbovce
Okres: Myjava
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Vrbovce
Číslo listu vlastníctva: 5205
Parcelové číslo: 1911/61
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 384156/2695285

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vodný zdroj
Druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvoj energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň
odpadových vôd a iné)
Obec: Vrbovce
Okres: Myjava
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Vrbovce
Číslo listu vlastníctva: 5205
Parcelové číslo: 1911/62
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 384156/2695285

Deň zápisu do súpisu oddelenej podstaty: 29.01.2015
Dôvod zápisu do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu, preukázané zabezpečovacie právo
zabezpečeného veriteľa
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č..:
9101504/5/3335591/2013/Sík zo dňa 10.07.2013
Opis zabezpečenej pohľadávky:

DPH za 09/2011, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 21.10.2011 v pôvodnej výške 25.586,83 €, v zostávajúcej výške 13.005,87 €

DPH za 10/2011, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 25.11.2011

DPH za 11/2011, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 22.12.2011

DPH za 02/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 26.03.2012

DPH za 04/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 24.05.2012

DPH za 05/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 22.06.2012

DPH za 06/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 23.07.2012

DPH za 07/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 24.08.2012

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

19

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

DPH za 09/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 24.10.2012

DPH za 10/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 19.11.2012

DPH za 11/2012, vyplývajúca z daňového priznania zo dňa 20.12.2012

DPH za 05/2009, vyplývajúca z rozhodnutia č. 603/231/105485/11/Pas zo dňa 03.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 10/2008, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/105446/11/Pas zo dňa 03.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 09/2008, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/105243/11/Pas zo dňa 04.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 08/2010, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/107929/11/Pas zo dňa 10.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 05/2010, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/107820/11/Pas zo dňa 10.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 03/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/108165/11/Pas zo dňa 10.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 02/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/108153/11/Pas zo dňa 10.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 07/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/107837/11/Pas zo dňa 10.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 09/2010, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/107983/11/Pas zo dňa 03.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 10/2010, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/108018/11/Pas zo dňa 03.10.2011

Sankčný úrok na DPH za 07/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/156996/11/Pas zo dňa 28.12.2011

Sankčný úrok na DPH za 04/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/156945/11/Pas zo dňa 28.12.2011

Sankčný úrok na DPH za 05/2011, vyplývajúci z rozhodnutia č. 603/231/156975/11/Pas zo dňa 28.12.2011

Výška zabezpečenej pohľadávky: 52.573,69 EUR

Hodnota súpisovej zložky: 100,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDENPEARL,a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 603 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2009/S680
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

prijatie čiastočného plnenia z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva na súde voči Ľubomír
Szabadszállási - Maxim, Železničná 681/19 945 01, Komárno, IČO:43330541, vo výške 456,-Eur za obdobie od
1.5.2014 do 31.1.2015

K002979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rosina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 449/16, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1971
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – zbraní úpadcu
dňom 10.02.2015
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Štefan Rosina vyhlasuje dňom 10.02.2015 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľných vecí - zbraní úpadcu, tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov zverejneného Správcom v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 a por. č. 2, č. OV 199/2014 zo dňa 17.10.2014 pod značkou K020065,
a to:
1. Zbraň - Guľovnica opakovacia, Zbrojovka Brno, kal. 7x64, výrobné číslo: 15490, kategória: C, súpisová
hodnota: 450,- Eur;
2. Zbraň - Broková dvojka KRUPP, kal. 16-16, výrobné číslo: 273, kategória: C, súpisová hodnota: 100,- Eur;
(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 04.02.2015 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Miestom uloženia Predmetu speňaženia je Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV, Odbor
poriadkovej polície, oddelenie dokladov, so sídlom M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava 42.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto pokynom zorganizuje
druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa tohto pokynu.
Pre prípad, že by nebolo úspešné ani tretie kolo ponukového konania, Správca sa obráti na príslušný orgán so
žiadosťou o udelenie súhlasu s vylúčením Predmetu speňaženia zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na webovom
sídle Správcu na www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.ArmyBazar.eu
a www.lovuzdar.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 150,- Eur na ponúknutú
kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 20.02.2015.
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 kúpnu zmluvu, 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.
Ponuku na odkúpenie Predmetu speňaženia má právo predložiť iba záujemca, ktorý spĺňa podmienky v zmysle
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), t.j.
disponuje dokladom preukazujúcim oprávnenie na držanie a nosenie strelných zbraní v zmysle Zákona.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
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.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. 2933479825/1100, IBAN: SK87 1100 0000
0029 3347 9825, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet“).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) 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.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu
do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky príslušným orgánom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil príslušný orgán, Správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku
dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych
dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania vyššie alebo v lehote
stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 20.02.2015 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ŠTEFAN ROSINA – PREDAJ ZBRANÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené
podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K002980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Murín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinov 0, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1982
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2014 S1665
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LEGAL RECOVERY, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Radoslav Murín, bytom Bratislava- Ružinov, nar.
03.09.1982 vyhlásený konkurz (ďalej len úpadca“), č. k. 4K/16/2014, v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu zo dňa 03.12.2014 vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, II. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľného
majetku patriaceho do konkurznej podstaty, zaradeného do všeobecnej podstaty.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli zapísané nasledujúce súpisové zložky, a to hnuteľné veci (súpis
zverejnený v OV č. 163/14, 25.8.2014). Predmetom predaja je celý súbor hnuteľných vecí so súpisovým číslom 1
až 4.
Súpisové číslo: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania: 20.08.2014
Druh zložky: súbor hnuteľných vecí -§ 38 písm. d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Zásoba okuliarových skiel plastových, materiál CR 39HC v dioptrickom rozpätí (od +
do -4 dioptrii/2cyl) 2000ks
R. v. Neznámy
Stav: nepoužité
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 4000,- EUR

Súpisové číslo: 2
Deň zapísania: 20.08.2014
Druh zložky: hnuteľná vec -§ 38 písm. d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: mobilný telefón NOKIA
R. v. 2009
Stav: používaný
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Súpisové číslo: 3
Deň zapísania: 20.08.2014
Druh zložky: súbor hnuteľných vecí -§ 38 písm. d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Zásoba okuliarových rámov, rôzne značky, 30 ks
R. v. 2009
Stav: nepoužité
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 600,- EUR

Súpisové číslo: 4
Deň zapísania: 20.08.2014
Druh zložky: súbor hnuteľných vecí - §38 písm. d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku: Hliníkové stojany uzamykateľné, 3ks
R. v. 2008
Stav: používané, funkčné
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 360,- EUR

Súpisová hodnota hnuteľného majetku predstavuje spolu: 4.970,- EUR.

Pre prvé kolo VPK je určená hodnota najnižšieho podania (minimálna predajná cena) - 80 % súpisovej hodnoty,
t.j. 3976,- EUR.
Pri stanovení ponuky je potrebné k ponúknutej kúpnej cene pripočítať DPH vo výške 20 %.

Podmienky II. kola VPK pre predaj súboru hnuteľných vecí:
1. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote do 09.03.2015 podali ponuku poštou na adresu kancelárie
správcu: LEGAL RECOVERY, k. s. , so sídlo správcu: Palárikova 14, 811 04 Bratislava, v zapečatenej obálke
s výrazným označením „II. kolo verejného ponukového konania Murín - NEOTVÁRAŤ".
3. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Na obálky
doručené po dni 09.03.2015 a na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca
prihliadať.
4. Obálka musí obsahovať:
návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení 10% navrhovanej kúpnej ceny (potvrdený
prevodný príkaz, potvrdenie o vklade na účet)
presné označenie záujemcu o kúpu súboru (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu, podpis)
5. Záujemca VPK je povinný zložiť na bankový účet: IBAN: SK29 1100 0000 0029 3846 9482 vedený v Tatra banka,
a. s., kauciu predstavujúcu 10% navrhovanej kúpnej ceny a túto skutočnosť preukázať už v návrhu.
6. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má
prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
7. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom konkurznej
podstaty na spravca@konkurz.info. Záujemca berie na vedomie, že súbor sa predáva v stave v akom stojí a leží.
Predložením ponuky záujemca prehlasuje, že je oboznámený a súhlasí so stavom súboru predávaných vecí.
8. Správca do 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu
výsledok VPK. Neúspešným záujemcom správca uvoľní kauciu.
9. Záujemca, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, bude povinný do 20 dní odo dňa oznámenia o výsledku
VPK uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj súboru, doplatiť zvyšnú ním navrhovanú kúpnu cenu a súbor
prevziať. Podpísané rovnopisy predmetnej zmluvy bude záujemca povinný zaslať na adresu kancelárie správcu.
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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prevziať. Podpísané rovnopisy predmetnej zmluvy bude záujemca povinný zaslať na adresu kancelárie správcu.
V prípade ak osobitný preberací protokol, ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy nebude doručený do kancelárie
správcu v lehote 20 dní od doručenia oznámenia o výsledku VPK, bude sa mať za to, že k prebratiu predmetu kúpy
došlo aj v prípade, že ho účastník neprebral.
10. Podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanému súboru je úhrada celej kúpnej ceny.

V Bratislave, dňa 05.02.2015

LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca, zn. správcu: 1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K002981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2014 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty Rastislav Sokol, nar. 14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3,
085 01 Bardejov oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola
doručená dňa 28.01.2015 prihláška veriteľa: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, so sídlom
Štefániková 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 887,64 € (z toho istina 549,34 €, úroky z omeškania 143,72 €,
náklady z uplatnenia 194,58 €)
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Platobný rozkaz Okresného súdu Bardejov sp.zn.: 4 Ro 238/2011 zo dňa 23.12.2011,
právoplatný a vykonateľný dňa 09.08.2012.

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

K002982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GINIS Slovakijen s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 514
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/60/2014S105
Spisová značka súdneho spisu:
8K/60/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu GINIS Slovakijen s.r.o. oznamuje veriteľom, že môžu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, 3. poschodie počas stránkových hodín v
dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie možno dohodnúť
na adrese akblaha@t-com.sk alebo telefonicky na čísle 02/54 13 19 97.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K002983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Finta - KOVOFIN ,,v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 686 281
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2014 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gregor Finta, narodený dňa 06.01.1975, trvale bytom:
Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Gregor
Finta – KOVOFIN s miestom podnikania: Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281 ( ďalej
len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto na základe záväzného pokynu vyhlasuje verejné ponukové
konanie na predaj nasledovných súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej dňa
11.07.2014 v Obchodnom vestníku číslo OV 132/2014 pod K013275 a to :
- súpisová zložka č.: 3
Ford Transit, r.v.: 2006, ŠPZ: NR 226 DH, súpisová hodnota majetku: 2000,- Eur, vlastníctvo 1/1, kilometre:
neuvedené, podstata: všeobecná, miesto parkovania: Nitra, stav: nepojazdné.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov. Záväzná ponuka
záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými podmienkami
doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/4/2014 S 1487 KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ (Finta).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca v prípade, že by sa
chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených nákladov (PHM
a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky náklady spojené
s nadobudnutím vlastníctva (dopravu, prepis a iné.) znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu
s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené číslo súpisovej zložky, názov
položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1058836008/1111 zložiť zálohu vo výške najmenej 50%
ponúkanej sumy ( v prípade, ak zložená záloha bude vyššia ako ponúkaná cena, rozdiel prepadne v prospech
všeobecnej podstaty). Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom
dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať
výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca.
V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 5 dní vrátená, ak
záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí
odplatu v termíne, záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty a správca bude oprávnený osloviť ďalšieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odplatu v termíne, záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty a správca bude oprávnený osloviť ďalšieho
záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových hodín na
adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do
03.03.2015 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa: 06.03.2015 o 14,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok
sa môžu zúčastniť len osoby ktoré v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam z priebehu otvárania obálok
v OV. V zmysle záväzného pokynu SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky
predložené ponuky.
V Nitre, dňa 05.01.2015
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K002984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Číslo
Typ
súpisove súpisovej
j položky položky
majetku majetku

Druh
pozemku,výmer
a pozemku,
Súpisov
štát, obec,
Podielové
á
Zabezpečen Podrobný opis
názov
spoluvlastníctv
hodnota ý veriteľ
zabezpečovacieho práva
katastrálneho o
majetku
územia, číslo
LV, parcelné
číslo

Číslo
zabezpečen
Výška
Zabezpečen
ej
zabezpečen
á
pohľadávky
ej
pohľadávka
podľa
pohľadávky
zoznamu
pohľadávok

Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
602/340/126310/09/Bo zo
54 333,30 € 13-35
č. 13-35
dňa 23.11.2009 - LV 1871
- záložné právo v prvom
poradí,

1

Zastavané
plochy a
Nehnuteľná
nádvoria, 77m2,
vec-Pozemo
1/6
SR, BA-m.č.
k
RAČA, Rača,
1871, 2484/7

Rozhodnutie o zriadení
Slovenská záložného práva k
republika - nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
Daňový úrad 602/340/1965/10/Bo zo
26 713,73 € 36-40
1 925,00
Bratislava, dňa 11.01.2010 - LV 1871 č. 36-40
EUR
Ševčenkova - záložné právo v druhom
32, 850 00 poradí,
Bratislava
Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
9101504/5/667793/2014/B
21 067,50 € 41-52
č. 41-52
oc zo dňa 24.2.2014 - LV
1871 - záložné právo v
treťom poradí

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
602/340/126310/09/Bo zo
54 333,30 € 13-35
č. 13-35
dňa 23.11.2009 - LV 1871
- záložné právo v prvom
poradí,

2

Vinice, 181 m2,
Nehnuteľná
SR, BA-m.č.
vec-Pozemo
1/6
RAČA, Rača,
k
1871, 2485/4

Rozhodnutie o zriadení
Slovenská záložného práva k
republika - nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
Daňový úrad 602/340/1965/10/Bo zo
26 713,73 € 36-40
1 508,00
Bratislava, dňa 11.01.2010 - LV 1871 č. 36-40
EUR
Ševčenkova - záložné právo v druhom
32, 850 00 poradí,
Bratislava
Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
9101504/5/667793/2014/B
21 067,50 € 41-52
č. 41-52
oc zo dňa 24.2.2014 - LV
1871 - záložné právo v
treťom poradí
Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
602/340/126308/09/Bo zo
54 333,30 € 13-35
č. 13-35
dňa 23.11.2009 - LV 1872
- záložné právo v prvom
poradí,

3

Vinice, 1148
Nehnuteľná m2, SR,
vec-Pozemo BA-m.č. RAČA, 1/6
k
Rača, 1872,
2484/9

Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
602/340/1962/10/Bo zo
26 713,73 € 36-40
č. 36-40
dňa 11.01.2010 - LV 1872
- záložné právo v druhom
poradí,

Slovenská
republika Daňový úrad
9 566,00
Bratislava,
EUR
Rozhodnutie o zriadení
Ševčenkova
záložného práva k
32, 850 00
nehnuteľnostiam č.
Bratislava
Pohľadávky
602/340/19110/11/Bo zo
3 672,01 €
č. 55-57
dňa 14.02.2011 - LV 1872
- záložné právo v treťom
poradí
Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
9101504/5/668163/2014/B
1 034,94 €
č. 53-54
oc zo dňa 24.2.2014 - LV
1872 - záložné právo v
štvrtom poradí

55-57

53-54

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo
Typ
súpisovej súpisovej
položky položky
majetku majetku

Deň vydania: 10.02.2015

2K/34/2014
Súpis oddelenej podstaty

Druh
pozemku,výmer
a pozemku, štát,
Podielové
Súpisová
Podrobný opis
obec, názov
Zabezpečen
spoluvlastníctv hodnota
zabezpečovacieho
katastrálneho
ý veriteľ
o
majetku
práva
územia, číslo
LV, parcelné
číslo

Číslo
zabezpečenej
Výška
Zabezpečená
pohľadávky
zabezpečenej
pohľadávka
podľa
pohľadávky
zoznamu
pohľadávok

1720/125595,
spolu s
20,00
manželkou,
EUR
nevysporiadané
BSM

Slovenská
republika Daňový úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32, 850 00
Bratislava

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
81 047,03 € 13-40
602/340/56857/10/Bo č. 13-40
zo dňa 29.04.2010 LV 4320 - záložné
právo v prvom poradí,

5

Vinice, 57m2,
Nehnuteľná
SR, BA-m.č.
vec-Pozemo
RAČA, Rača,
k
4320, 1585/2

13415/125595,
spolu s
150,00
manželkou,
EUR
nevysporiadané
BSM

Slovenská
republika Daňový úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32, 850 00
Bratislava

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
81 047,03 € 13-40
602/340/56857/10/Bo č. 13-40
zo dňa 29.04.2010 LV 4320 - záložné
právo v prvom poradí,

6

Zastavané
plochy a
Nehnuteľná nádvoria,
vec-Pozemo 490m2, SR,
k
BA-m.č. RAČA,
Rača, 4754,
1585/1

Slovenská
13415/125595
republika spolu s
Daňový úrad
3 000,00
manželkou,
Bratislava,
EUR
nevysporiadané
Ševčenkova
BSM
32, 850 00
Bratislava

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
81 047,03 € 13-40
602/340/56859/10/Bo č. 13-40
zo dňa 29.04.2010 LV 4754 - záložné
právo v prvom poradí.

7

Zastavané
plochy a
Nehnuteľná nádvoria,
vec-Pozemo 490m2, SR,
k
BA-m.č. RAČA,
Rača, 4754,
1585/1

1720/125595,
spolu s
500,00
manželkou,
EUR
nevysporiadané
BSM

Slovenská
republika Daňový úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32, 850 00
Bratislava

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
81 047,03 € 13-40
602/340/56859/10/Bo č. 13-40
zo dňa 29.04.2010 LV 4754 - záložné
právo v prvom poradí.

4

Vinice, 57m2,
Nehnuteľná
SR, BA-m.č.
vec-Pozemo
RAČA, Rača,
k
4320, 1585/2
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Zastavané
plochy a
Nehnuteľná nádvoria,
vec-Pozemo 198m2, SR,
k
BA-m.č. RAČA,
Rača, 4826,
1585/5

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1, spolu s
15
manželkou,
000,00
nevysporiadané
EUR
BSM

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
602/340/126311/09/B
o zo dňa 23.11.2009 LV 4826 - záložné
právo v prvom
poradí,
Rozhodnutie o
Slovenská zriadení záložného
republika - práva k
Daňový úrad nehnuteľnostiam č.
Bratislava, 602/340/1966/10/Bo
Ševčenkova zo dňa 11.01.2010 32, 850 00 LV 4826 - záložné
Bratislava
právo v druhom
poradí,

Deň vydania: 10.02.2015

Pohľadávky
54 333,30 € 13-35
č. 13-35

Pohľadávky
26 713,73 € 36-40
č. 36-40

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam č.
Pohľadávky
3 672,01 €
602/340/19111/11/Bo č. 55-57
zo dňa 11.02.2011 LV 4826 - záložné
právo v treťom poradí

55-57

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GINIS Slovakijen s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 514
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/60/2014S105
Spisová značka súdneho spisu:
8K/60/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s článkom 40 nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, správca úpadcu oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 8K/60/2014, zo dňa 30.01.2015 bol zverejnením v obchodnom
vestníku OV 24/2015 zo dňa 5.2.2015 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Article 40, Direction of the European Council N. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, GINIS Slovakijen s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Slovak republic, IČO:
36 356 514, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava 1, No. 8K/60/2014 from
the 30th of January 2015 published in the Business Journal OV 24/2015 from the 5th of February 2015 a bankruptcy
procedure was declared on the debtor.
Article 40, Duty to inform creditors
1. As soon as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the liquidator appointed by it shall immediately inform known creditors who have their habitual residences, domiciles
or registered offices in the other Member States.
2. That information, provided by an individual notice, shall in particular include time limits, the penalties laid down in
regard to those time limits, the body or authority empowered to accept the lodgement of claims and the other
measures laid down. Such notice shall also indicate whether creditors whose claims are preferential or secured in
rem need lodge their claims.
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Article 41, Content of the lodgement of a claim
A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date on
which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.
Article 42, Languages
1. The information provided for in Article 40 shall be provided in the official language or one of the official languages
of the State of the opening of proceedings. For that purpose a form shall be used bearing the heading ,,Invitation to
lodge a claim. Time limits to be observed“ in all the official languages of the institutions of the European Union.
2. Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading ,,Lodgement of claim“ in the
official language or of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings
According to the Article 40 :
1, Orgány s právomocou prijímať prihlášky pohľadávok :
Je potrebné zaslať jeden originál na súd na adresu:
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44, Slovenská republika
k číslu konania : 8K/60/2014
A jeden originál správcovi konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
k číslu konania: 8K/60/2014S105
kontakt : tel : –421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
1, the body or authority empowered to accept the lodgement of claims and other measures laid down
one original needs to be sent to the court at the following address:
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44, Slovenská republika
to the number of the proceeding : 8K/60/2014
and another original needs to be sent to the bankruptcy trustee at :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak republic
to the number of the proceeding : 8K/60/2014S105
contact : tel : –421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
2, Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2, The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3, Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
3, If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
4, Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
4, If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
5, Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
5, Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
6, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
6, The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
7, Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
7, If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
8, Náležitosti prihlášky :
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
GINIS Slovakijen s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Slovak republic, IČO: 36 356 514
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
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e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.(§ 29 ods. 1 ZKR)
8, The application requirements:
The aplication must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the deptor,
GINIS Slovakijen s.ro., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Slovak republic, IČO: 36 356 514
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
9, Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
9, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be
stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim
depends (§ 29 sec. 3 BRA).
10, Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10, The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
11, Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11, The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12, K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12, To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13, K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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13, K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
13, To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
14, Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
The required forms can be found on the following links/ potrebné formuláre sa nachádzajú na nasledujúcich
odkazoch:
- for the application of one claim /pre prihlásenie jednej pohľadávky
https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/SuborStiahnut.aspx?FileName=https://portal.justice.sk/Formulare/Document
s/formulare_konkurz a restrukturalizacia/prihlaska_pohladavky.rtf
- for the application of an assured claim / pre prihlásenie zabezpečenej pohľadávky
https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/SuborStiahnut.aspx?FileName=https://portal.justice.sk/Formulare/Document
s/formulare_konkurz a restrukturalizacia/prihlaska_zabezp._pohladavky.rtf
- for the application of more unassured claims and the filling in of the legal reason for every claim listed in the
comprehensive lodgement of claims into the free attachment form / pre prihlásenie viac nezabezpečených
pohľadávok a do formulára voľnej prílohy vyplnenie právneho dôvodu každej z pohľadávok uvedenej v súhrnnej
prihláške
https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/SuborStiahnut.aspx?FileName=https://portal.justice.sk/Formulare/Document
s/formulare_konkurz a restrukturalizacia/suhrnna_prihlaska_pohladavok.rtf
https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/SuborStiahnut.aspx?FileName=https://portal.justice.sk/Formulare/Document
s/formulare_konkurz a restrukturalizacia/volna_priloha.rtf
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K002987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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LV číslo číslo
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Deň vydania: 10.02.2015

Súpis Deň
Výška
ová zapís Spoluvlast
Zabezpe
Zabezpe Podrobný opis
zabezpe
hodn ania nícky
čená
čený
zabezpečovaci
čenej
ota majet podiel
pohľadá
veriteľ eho práva
pohľadá
majet ku do úpadcu
vka
vky
ku
zúpisu

1/1, spolu
s
50
manželko
48 1585/
21.1.2
8109 000,0
u,
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0
nevyspori
adané
BSM

1/1, spolu
s
5
manželko
48 1585/
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8109 000,0
u,
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0
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Rozhodnutie o
zriadení
záložného
práva k
nehnuteľnostia
m č.
Pohľadá
602/340/1263
vky č.
11/09/Bo zo
13-35
dňa
23.11.2009 LV 4826 záložné právo
v prvom
poradí,
Slovens Rozhodnutie o
ká
zriadení
republik záložného
apráva k
Daňový nehnuteľnostia
úrad
m č.
Pohľadá
Bratislav 602/340/1966/ vky č.
a,
10/Bo zo dňa 36-40
Ševčenk 11.01.2010 ova 32, LV 4826 850 00 záložné právo
Bratislav v druhom
a
poradí,
Rozhodnutie o
zriadení
záložného
práva k
nehnuteľnostia
m č.
Pohľadá
602/340/1911
vky č.
1/11/Bo zo
55-57
dňa
11.02.2011 LV 4826 záložné právo
v treťom
poradí
Rozhodnutie o
Slovens
zriadení
ká
záložného
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práva k
anehnuteľnostia
Daňový
m č.
úrad
Pohľadá
602/340/1911
Bratislav
vky č.
1/11/Bo zo
a,
55-57
dňa
Ševčenk
11.02.2011 ova 32,
LV 4826 850 00
záložné právo
Bratislav
v treťom
a
poradí

54
13-35
333,30 €

26
36-40
713,73 €

3 672,01
55-57
€

3 672,01
55-57
€

JUDr. Barbora Hudeková, správca
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K002988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podiel
na
Číslo Typ
spoločn
súpis súpis
Číslo ých
Ulica a
Názov
ovej nej Obe
bytu a častiach
Čís Parce Súpi
orienta
katastrál
polož polož c,
číslo , na
lo lné sné
čné
neho
ky
ky
Štát
posch spoločn
LV číslo číslo
číslo
územia
majek majet
odia ých
tu
ku
zariade
niach
domu

Číslo
zabezpe
Súpis Deň
Výška čenej
ová zapís Spoluvlas
Zabezpe
Zabezpe Podrobný opis
zabezpe pohľadá
hodn ania tnícky
čená
čený
zabezpečovacieho
čenej
vky
ota majet podiel
pohľadá
veriteľ práva
pohľadá podľa
majet ku do úpadcu
vka
vky
zoznamu
ku
zúpisu
pohľadá
vok

Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam
č.
Pohľadá
54
602/340/126310/0 vky č.
13-35
333,30 €
9/Bo zo dňa
13-35
23.11.2009 - LV
1871 - záložné
právo v prvom
poradí,

11

Stav
ba Rodi
nný
dom

BAm.č.
Rača
, SR

Rača

10
18 2484/
21.1.2
6726 000,0
1/6
71 7
015
0

Slovens Rozhodnutie o
zriadení záložného
ká
republik práva k
nehnuteľnostiam
aPohľadá
Daňový č.
602/340/1965/10/ vky č.
úrad
36-40
Bratislav Bo zo dňa
11.01.2010 - LV
a,
Ševčenk 1871 - záložné
ova 32, právo v druhom
850 00 poradí,
Bratislav
a
Rozhodnutie o
zriadení záložného
práva k
nehnuteľnostiam
č.
Pohľadá
9101504/5/667793 vky č.
/2014/Boc zo dňa 41-52
24.2.2014 - LV
1871 - záložné
právo v treťom
poradí

26
36-40
713,73 €

21
41-52
067,50 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca
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K002989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

2

Hnuteľná vec

MERCEDES-BENZ E 500, BA820JT, strieborná metalíza
1/1
svetlá, AA sedan, dátum stavu od: 21.09.2004

Počet

Súpisová
hodnota majetku

1

5 000,00 EUR

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K002990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVROPA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 678
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2014 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu AVROPA spol. s r.o., Námestie SNP 74/28, Zvolen 960 01, SR, IČO: 31 609 678, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 1K/53/2014, oznamuje osobám oprávneným
nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do
16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to telefonicky na tel. č. 00421 915 812 104, alebo
zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: janciar@stonline.sk.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K002991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVROPA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 678
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2014 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

„Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables“

"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"

"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"

„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

"Invitation à produire une créance. Délais à respecter"

"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
προθεσμίες"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"

"Stedina għal preżentazzjoni ta' talba"

"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen
termijnen"

"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a
observar"

„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

"Invitație de înregistrare a cererii de admitere a
creanței. Termenul limită"

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu AVROPA spol. s r.o.,
Námestie SNP 74/28, Zvolen 960 01, SR, IČO: 31 609 678 („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 1K/53/2014 - 183 zo dňa 26.01.2015, zverejneným v OV
22/2015, K002452 dňa 03.02.2015, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR)

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR)

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

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29
ods. 8 ZKR)

Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
( § 30 ods. 2 ZKR)

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
AVROPA spol. s r.o., Námestie SNP 74/28, Zvolen 960 01, SR, ID: 31 609 678, is our responsibility to inform
you, that the district Court in Banská Bystrica No. 1K/53/2014 - 183, dated 26.01.2015, it was published in
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

you, that the district Court in Banská Bystrica No. 1K/53/2014 - 183, dated 26.01.2015, it was published in
the Commercial bulletin No. 22/2015, K002452 from 03.02.2015, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Slavomír Jančiar, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, as the trustee in the
bankruptcy.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of
the Act No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuring Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)

The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA)

The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the
creditor the application to the court. (§ 28 sec. 2 BRA)

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA)

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property. ) § 28 sec. 8 BRA)

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin(§ 29 sec. 2 BRA)

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. (§ 30 sec. 2 BRA)

S úctou

Mgr. Slavomír Jančiar, správca (trustee)

K002992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA BASKET, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 362 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2014 S1587
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie na ul. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu spoločnosti SLOVAKIA BASKET, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Junácka 6, 832 08
Bratislava, IČO: 31 362 991, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 6170/B,
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
zvoláva
prvú
schôdzu
veriteľov,
ktorá
sa
bude konať dňa 23.03.2015 o 13:00 hod, v kancelárii správcu na adrese: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
(17. poschodie).
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. správa o činnosti správkyne konkurznej podstaty a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. voľba veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov
4. rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. rôzne, záver
(veritelia sa preukážu dokladom totožnosti, výpisom z OR, ŽR alebo inými dokladmi preukazujúcimi oprávnenie
konať v mene veriteľa)
V Bratislave, 04.02.2015

K002993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pšida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždaňa 170, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 18/2013 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
1K 18/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Číslo účtu: 2914616396/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Istina: 125,44
Mena: Eur
Dlžník: B.T. Transport s.r.o., IČO: 36 331 171, Piaristická 6, Trenčín 911 01
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2014

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2914616396/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,02 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 11/2014

JUDr. Matúš Boľoš, správca úpadcu
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K002994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Majerčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečné nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský, MBA
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/17/2013 S832
Spisová značka súdneho spisu:
30K/17/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.10.2013 č.k. 30K/17/2013-144 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ing. Pavol Majerčík, nar. 09.04.1981, trvale bytom Slnečné nábrežie 3447/1, Spišská Nová Ves. Rovnakým
uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice.

Oznámenie správcu o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu bolo zverejnené v OV č. 213/2013, dňa
5.11.2013. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 216/2013, dňa 8.11.2013. Oznámenie o zvolaní
schôdze konkurzných veriteľov bolo zverejnené v OV č. 240/2013, dňa 12.12.2013.

Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa konala dňa 24.01.2014 o 10:00 hod. na adrese Žriedlová 3 v Košiciach, teda
v kancelárii konkurzného správcu. Zároveň sa v ten istý deň konalo aj stretnutie správcu so zástupcom veriteľov, za
ktorého bol na prvej schôdzi veriteľov zvolený veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné položky:

·
·
·

Hnuteľná vec - Motocykel DUCATI MONSTER 696
Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške spolu 4.098,90 €
Peňažné prostriedky - vrátené od ČSOB, a.s. v sume 223,92 €

V konkurze nebol žiaden majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu, nakoľko žiaden z veriteľov neprihlásil svoju
pohľadávku ako zabezpečenú.

Súpisová zložka majetku – hnuteľná vec Motocykel Ducati Monster bola prevedená na kupujúceho Ing. Tomáša
Brisudu, ktorý splnil podmienky ponukového konania stanovené zástupcom veriteľov a súčasne ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu. Na uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim Ing. Tomášom Brisudom bol správcovi uložený zo strany
zástupcu veriteľov záväzný pokyn zverejnený v OV č. 107/2014, dňa 6.6.2014.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri návrhu na vyhlásenie konkurzu zložil úpadca na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 664,- €. Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 02.04.2014, č. k.
30K/71/2013 bol zvyšku tohto preddavku vo výške 381,52 € poukázaný k rukám správcu.

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledujúci veritelia:

Veriteľ

Číslo pohľadávky

Prihlásená suma

CASH COLLECTORS SK, s.r.o.

1/1

58.703,43 €

58.703,43 €

Československá obchodná banka, a.s.

2/1

15.982,41 €

15.982,41 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

3/1-3/2

WALDI, s.r.o.

4/1

SPOLU

Zistená suma

200,70 €

200,70 €

1.319,81 €

1.319,81 €

76.206,35 €

76.206,35 €

Rozvrhová časť

I. Výťažok

1)
Súpisová zložka majetku:
Hodnota súpisovej zložky: 7.000,- €

Hnuteľná

vec

-

Motocykel

DUCATI

MONSTER

Speňaženie: predaj v zmysle podmienok ponukového konania
Výťažok: 4.130,- €

2)

Súpisová zložka majetku: Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške spolu 4.098,90 €

Hodnota súpisovej zložky: 4.098,90 €
Speňaženie: úhrada na správcovský účet

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok: 4.098,90 €

3)

Súpisová hodnota majetku: Peňažné prostriedky - vrátené od ČSOB, a.s.

Hodnota súpisovej zložky: 223,92 €
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 223,92 €

4)
Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 381,52 €
bola na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 02.04.2014, č. k. 30K/17/2013 poukázaná
správcovi.

SPOLU suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 8.834,34 €.

II. Pohľadávky proti podstate

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Poštové náklady
Celá suma: 30,10 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: 100%
Poradie: § 87 ods. 2 písm. c) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: skladné za uskladnenie súpisovej zložky majetku – cestného motocykla DUCATI MONSTER
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celá suma: 903,91 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: Veriteľ pohľadávky proti podstate: MVDr. Ing. JUDr. Peter Žoldoš, PhD. - PATRIOT
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je priradená k súpisovej zložke majetku Ducati
Monster
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: skladné za uskladnenie motocykla Ducati Monster
Spôsob rozpočítania: Uspokojenie: 100%
Poradie: § 87 ods. 2 písm. e) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Náklady na správu majetku – Kancelárske potreby správcu
Celá suma: 58,26 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 25.02.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 25.02.2014
Veriteľ pohľadávky proti podstate: PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: 100%
Poradie: § 87 ods. 2 písm. c) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2013
Celá suma: 21,05 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 09.09.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: zatiaľ neuspokojená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ pohľadávky proti podstate: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Spišská Nová Ves, Štefánikovo
námestie 1, 052 51 Spišská Nová Ves 1
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: doposiaľ neuspokojené
Poradie: § 87 ods. 2 písm. k) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2 % z výťažku
Celá suma: 16 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: zatiaľ neuspokojená
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská republika
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: doposiaľ neuspokojené
Poradie: § 87 ods. 2 písm. a) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Paušálna odmena správcu za činnosť do konania prvej schôdze veriteľov
Celá suma: 796,65 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 08.04.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: zatiaľ neuspokojená
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Marek Radačovský, správca
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: doposiaľ neuspokojené
Poradie: § 87 ods. 2 písm. a) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Odmena správcu za činnosť po konaní prvej schôdze veriteľov – odmena z výťažku
Celá suma: 740,35 € (40,98 € bez DPH- vyrátaná zo súpisovej zložky „mzda úpadcu“, 573,75 € bez DPH - vyrátaná
zo súpisovej zložky „Motocykel Ducati Monster“, 2,23 € - vyrátané zo súpisovej zložky „peňažné prostriedky vrátené
od ČSOB“, 123,39 € - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: zatiaľ neuspokojená
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Marek Radačovský, správca
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: doposiaľ neuspokojené
Poradie: § 87 ods. 2 písm. a) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Poplatky za bankové služby v súvislosti s konkurzným účtom správcu
Celá suma: 87,84 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uspokojenie: 100 %
Poradie: § 87 ods. 2 písm. e) ZKR

Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Zrážková daň z úroku pripisovaného na bankový účet správcu
Celá suma: 0,06 €
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne počas konkurzného konania
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská republika
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Spôsob rozpočítania: rozpočítané podľa súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku
Uspokojenie: 100 %
Poradie: § 87 ods. 2 písm. e) ZKR

SPOLU suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 2.654,22 €

Všetky pohľadávky proti všeobecnej podstate s výnimkou skladného za motocykel Ducati Monster boli pomerne
rozpočítané k jednotlivým súpisovým zložkám všeobecnej podstaty, nakoľko všetky tieto pohľadávky proti
všeobecnej podstate súvisia so všetkými súpisovými zložkami všeobecnej podstaty. Skladné za uskladnenie
motocykla Ducati Monster je ako pohľadávka proti podstate priradená k tejto súpisovej zložke.

III. Rozvrh

Výťažok spolu: 8.834,34 €
Pohľadávky proti podstate spolu: 2.654,22 €

1)
Súpisová zložka
Hrubý výťažok: 4.130,- €

majetku:

Hnuteľná

vec

-

Motocykel

DUCATI

MONSTER

Priradené pohľadávky proti podstate: 1.722,17 € (903,91 € skladné; 818,26 € ostatné)
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Čistý výťažok: 2.407,83 €

2)

Súpisová zložka majetku: Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške spolu 4.098,90 €

Hrubý výťažok: 4.098,90 €
Priradené pohľadávky proti podstate: 812,10 €
Čistý výťažok: 3.286,80 €

3)

Súpisová hodnota majetku: Peňažné prostriedky - vrátené od ČSOB, a.s.

Hrubý výťažok: 223,92 €
Priradené pohľadávky proti podstate: 44,37 €
Čistý výťažok: 179,55 €

4)
Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 381,52 €
bola na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 02.04.2014, č. k. 30K/17/2013 poukázaná
správcovi.
Hrubý výťažok: 381,52 €
Priradené pohľadávky proti podstate: 75,58 €
Čistý výťažok: 305,94 €

Suma výťažku po odrátaní pohľadávok proti podstate určená na prerozdelenie: 6.180,12 €
Celková suma uspokojovaných pohľadávok: 76.205,85 €
Miera uspokojenia: 8,1097179 %

Rozvrh výťažku pre jednotlivých veriteľov je nasledovný:

Veriteľ
CASH COLLECTORS SK, s.r.o.

Zistená suma
58 703,43 €

Miera uspokojenia
8,1097179 %

Československá obchodná banka, a.s.

15 982,41 €

8,1097179 %

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
WALDI, s.r.o.

200,70 €
1 319,31 €

8,1097179 %
8,1097179 %

Suma uspokojenia
4 760,69 €
1 296,13 €
16,27 €
107,03 €

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

Podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca 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 jednotlivým
členom veriteľského výboru.

V súlade s vyššie uvedeným určujem na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

S pozdravom

_____________________________
JUDr. Marek Radačovský, MBA
správca

K002995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 14128/2B, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 46/2013 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 46/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2622783643/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 79,00 Eur
Dlžník: C&T, a.s., IČO: 36 686 743, Partizánska cesta 2733/97, 974 01 Banská Bystrica
Právny dôvod: časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2014
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Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Číslo účtu: 2622783643/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 0,05 Eur
Dlžník: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod: pripísaný úrok za mesiac 12/2014

JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K002996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Latiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/120, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 720 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ján Šindléry, ako zástupca veriteľov v konkurznom konaní úpadcu: Ing. Jozef Latiak, nar. 16.07.1955,
bytom/miestom podnikania: Bystrická cesta 2138/120, Ružomberok, IČO: 22 720 201, konanie vedené na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4K/17/2014, ukladá záväzný pokyn k speňažovaniu hnuteľnej veci, ktorá je
zapísaná v súpise všeobecnej podstaty úpadcu ako súpisová zložka č. 3 Suzuki Ignis 1,3 GLX Plus, r.v. 2007, VIN
TSMMHY51S00284008 v súpisovej hodnote 4000,00 € a to v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. e) ZKR predať majetok
iným vhodným spôsobom – priamym predajom hnuteľného majetku, záujemcovi Mgr. Žanete Fischerovej, bytom
Štiavnička 18, 034 01 Ružomberok za kúpnu cenu 4000,00 €, pričom náklady súvisiace s prepisom vozidla
v evidencii vozidiel, budú na ťarchu kupujúceho.
V Ružomberku, dňa 05.02.2015
za zástupcu veriteľov
Ján Šindléry
V Ružomberku, dňa 05.02.2015
Mgr. Radovan Birka, správca

K002997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDSPED, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2907, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 774 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/33/2014_S1652
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8K/33/2014_S1652
8K/33/2014
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Typ
súpisnej
zložky
Popis: peňažné prostriedky v hotovosti
Súpisová
hodnota
Majetok inej osoby ako úpadcu:

majetku:
majetku

Iná
(aj

majetková
mena):

41,99

Tretia
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby:

hodnota
EUR
osoba:

Sporný zápis:

K002998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kurilčin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2014 S759
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov dlžníka Radoslav Kurilčin, nar. 09.03.1975, Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov
(ďalej len „Dlžník“)
Miesto a čas konania schôdze veriteľov:
miesto konania :

kancelária správcu : Mierová 64/2, Humenné

dátum konania :

02.02.2015

čas konania:

10:00 – 10:10 hod.

Prítomní:
·
·

prítomní nie je žiaden veriteľ dlžníka. Zoznam prítomných veriteľov – prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice.
JUDr. Vladimír Šatník – správca konkurznej podstaty Dlžníka v zastúpení na základe poverenia: JUDr.
Daniel Fink

Predmet rokovania schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods. 1 ZKR
Rôzne
Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení :
K bodu 1 : Otvorenie schôdze veriteľov
Prítomný správca Dlžníka JUDr. Vladimír Šatník v zastúpení na základe poverenia JUDr. Daniel Fink, ako
predsedajúci schôdze veriteľov (ďalej len „správca“) po zahájení schôdze veriteľov zistil, že nie je prítomní žiaden
z veriteľov dlžníka.
Zvolanie tejto schôdze veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2014 zo dňa 31.12.2014 pod zn.
K025330.
Keďže nie je prítomný žiaden veriteľ oprávnený hlasovať, schôdza veriteľov nie je uznášania schopná podľa §
35 ods. 3 ZKR a preto sa ani neuskutoční voľba zástupcu veriteľov ani hlasovanie o výmene správcu.
Vzhľadom na skutočnosť, že schôdze sa nezúčastnil žiaden z veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, správca
v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 a § 34 ods. 2 zvolá opätovne schôdzu veriteľov tak, aby mohol byť zvolený
zástupca veriteľov.
Správca schôdzu veriteľov o 10:10 hod. ukončil.
V Humennom, dňa 02.02.2015

K002999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karolína Bakošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harichovský chodník č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2013 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka č.

4

OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie júl - december 2014

SUMA

344,88

MENA

EUR

REGISTER

neuvedené

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

DÁTUM ZÁPISU

5. február 2015

DÔVOD ZÁPISU

§ 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.

SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL ÚPADCU

1/1

K003000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 225 354
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3K/35/2013
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 3. kole dražby
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Lichner TRANZIT, s miestom podnikania Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33 225 354
(ďalej len "úpadca"), ako dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje tretie kolo dražby
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 71/2014 dňa
11.04.2014 a v jeho aktualizácii zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 219/2014 dňa 14.11.2014 a zverejňuje
nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
Miesto konania dražby:
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, 1. poschodie
Dátum konania dražby:
25.02.2015
Čas zahájenia dražby:
9:00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu:
8:30 hod. – 9:00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
8:45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Vstupné vo výške 3,- EUR/osoba
Opakovaná dražba:
Áno
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané do všeobecnej podstaty v spoluvlastníctve úpadcu zapísané na LV č. 2356 vedenom
Katastrálny odborom Okresného úradu Nové Zámky, v katastrálnom území Chľaba, okres: Nové Zámky, obec:
Chľaba, v podiele 1/2 nasledovne:
pozemok
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Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

2044/5

Ostatná plocha

184

2044/17

Zastavaná plocha a nádvorie

39

stavba

Na parcele číslo

Popis stavby

Súpisné číslo

2044/17

chata

418

Cena predmetu dražby: 5.438,00 EUR
Najnižšie podanie:
2.719,00 EUR
Minimálne prihodenie:
100,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
270,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá
obchodná banka, a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa Správa
pre prijímateľa: ZABEZPEKA – CHATA CHLABA
a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 23.02.2015.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 23.02.2015.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK – CHATA CHLABA, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná
do 15 dní od skončenia dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka predmetu dražby:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore
termínu ohliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle +421 (2) 5413 1276,
prípadne e-mailom: info@lexcreditor.sk.
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 3K/35/2013, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou
z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu
dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle
jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní
príslušnému okresnému úradu a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká,
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
LexCreditor k.s.

K003001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S 1527
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25K/37/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu -KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79, 925 22
Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25K/37/2013, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
20.03.2015 o 10:00 hod. v priestoroch Mestského úradu Šaľa, Námestie Svätej Trojice, 927 01 Šaľa.
Programom schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov, kontrola uznášaniaschopnosti,
Správa o činnosti správcu,
Voľba veriteľského výboru,
Rozhodnutie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ods. 1 ZKR,
Záver.

Pri prezentácii veriteľov, je každý veriteľ povinný sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby sa preukážu
výpisom z obchodného registra nie starším ako 5 dní pred konaním schôdze veriteľov. V prípade, ak sa veriteľ
nechá na schôdzi veriteľov zastupovať inou osobou, splnomocnenec predloží plnomocenstvo alebo poverenie na
zastupovanie a doklad totožnosti.

K003002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 225 354
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 4. kole dražby
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Lichner TRANZIT, s miestom podnikania Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33 225 354
(ďalej len "úpadca"), ako dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje štvrté kolo dražby
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 71/2014 dňa
11.04.2014 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
Miesto konania dražby:
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, 1. poschodie
Dátum konania dražby:
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25.02.2014
Čas zahájenia dražby:
10:00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu:
9:30 hod. – 10:00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
9:45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Vstupné vo výške 3,- EUR/osoba
Opakovaná dražba:
Áno
Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 vo
výlučnom vlastníctve úpadcu zapísaný na LV č. 146 vedenom Katastrálny odborom Okresného úradu Turčianske
Teplice, v katastrálnom území Veľký Čepčín, okres: Turčianske Teplice, obec: Veľký Čepčín, v podiele 3/16
nasledovne:
pozemok

súpisová položka č.

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

11.

116

Orná pôda

235

12.

126

Orná pôda

1034

13.

112

Záhrada

394

14.

113

Zastavaná plocha a nádvorie

1518

(ďalej v texte aj ako „súpisové zložky č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14“)

Nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 32 vo výlučnom vlastníctve
úpadcu zapísaný na LV č. 146 vedenom Katastrálny odborom Okresného úradu Turčianske Teplice, v katastrálnom
území Veľký Čepčín, okres: Turčianske Teplice, obec: Veľký Čepčín, v podiele 3/16 nasledovne:
stavba

súpisová položka č.

Na parcele číslo

Popis stavby

Súpisné číslo

32.

113

Rodinný dom

7
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(ďalej v texte aj ako „súpisová zložka č. 32“)
Cena predmetu dražby:
6.929,00 EUR
Najnižšie podanie:
3.118,05 EUR
Minimálne prihodenie:
100,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
300,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá
obchodná banka, a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa Správa
pre prijímateľa: ZABEZPEKA – RD CEPCIN
a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 23.02.2015.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 23.02.2015.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK – RD CEPCIN, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15
dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore
termínu ohliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle +421 (2) 5413 1276,
prípadne e-mailom: info@lexcreditor.sk.
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
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v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 3K/35/2013, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou
z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu
dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle
jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní
príslušnému okresnému úradu a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká,
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
LexCreditor k.s.

K003003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Samková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 175, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31/K/59/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
31/K/59/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 5. kole dražby
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Klára Samková, nar.: 05.07.1958, trvale bytom Kamenica nad Hronom 175, 943 65 Kamenica nad Hronom (ďalej
len „úpadca“), ako dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 5. kolo
dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 66/2014
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dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 66/2014
dňa 04.04.2014 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
Miesto konania dražby:
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, 1. poschodie
Dátum konania dražby:
25.02.2015
Čas zahájenia dražby:
11:00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu:
10:30 hod. – 11:00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
10:45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Vstupné vo výške 3,- EUR/osoba
Opakovaná dražba:
Áno
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Kamenica nad Hronom, obec: Kamenica nad Hronom, okres:
Nové Zámky, evidované na liste vlastníctva č. 378 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky
(pozemok parc. č. 3448/1 - záhrada o výmere 2583 m2, pozemok parc. č. 3448/2 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 435 m2, stavba postavená na parc. č. 3448/2 - rodinný dom so súpisným číslom 175), zapísané do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Cena predmetu dražby: 38.000,00 EUR
Najnižšie podanie:
15.200,00 EUR; najnižšie podanie je možné postupne znížiť na sumu rovnajúcu sa 80 % tejto hodnoty
Minimálne prihodenie:
200,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
1.500,00 EUR
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Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá
obchodná banka, a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa
Správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA – RD KAMENICA
a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 23.02.2015.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 23.02.2015.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet správcu: 4017708388/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK – RD KAMENICA, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do
15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore
termínu ohliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle +421 2 5413 1276,
prípadne e-mailom: info@lexcreditor.sk.
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 31K/59/2013, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou
vylúčenou z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu
dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle
jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní
príslušnému okresnému úradu a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká,
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa
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dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
LexCreditor k.s.

K003004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Szamaránszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2014/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Peňažné prostriedky
Celková suma: 1.786,12 mena: EUR; ku dňu 05.02.2015, súpisová hodnota majetku k 05.02.2015: 1.786,12 €.

2. Nehnuteľnosť
Spoluvlastnícky podiel vo výške 1/40-ina v pomere k celku na liste vlastníctva č. 2010, katastrálne územie Nové
Zámky, obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, parcela registra „C“ č. 8458, vo výmere 507 m2, zastavané plochy
a nádvoria, stavby: rodinný dom, súpisné číslo 4575, postavený na parcele registra „C“ č. 8458, súpisová hodnota
majetku bude určená znaleckým posudkom.

K003005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PBPT Holding, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/28/2014 S 1302
Spisová značka súdneho spisu:
1K/28/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu PBPT Holding, a.s., IČO: 45 260 702, so sídlom: Dolné Rudiny 2,
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JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu PBPT Holding, a.s., IČO: 45 260 702, so sídlom: Dolné Rudiny 2,
010 01 Žilina v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 30.01.2015 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
OKTE, a.s., IČO: 45 687 862, so sídlom: Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, v celkovej prihlásenej
sume pohľadávky 3.118,34 EUR.

V Žiline dňa 05.02.2015

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K003006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Ivan Kalivoda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2042/80-37, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/31/2012 S 1265
Spisová značka súdneho spisu:
28K/31/2012
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Druh podania:

Návrh konečného rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 22.987,76 €
Celková suma pohľadávok proti podstate 1.049,06 €

Správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Martin Berec - správca

K003007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJG, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Landererova 1, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 885 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2011/S1136
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu AJG, s.r.o. v konkurze v rámci speňažovania majetku zapísaného v
súpise oddelenej podstaty, zisťuje predbežný záujem o odkúpenie nižšie uvedeného majetku:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, Kresánkovej ul. č. 2, evidované v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Bratislava, Katastrálny odbor, zapísané na Výpise z katastra nehnuteľností – LV č. 3908
Okres : 104 Bratislava IV
Obec : 529 397 BA-m.č. Karlova Ves
Katastrálne územie : 805 211 Karlova Ves

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1426/451 - zast. plochy a nádvoria o výmere 736 m²
parc. č. 1426/596 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1208 m²
Stavby
na parc. č. 1426/596, súp. č. 3567 – Polyfunkčný bytový dom, Kresánkova 2, a to
Nebytové priestory
I. Iné nebytové priestory (počet 3) : vchod Kresánkova 2
Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú v nižšie citovaných podzemných podlažiach a výmerách, ako
samostatné, uzamykateľné priestory, ktoré v súlade s účelom užívania garážového státia je možné využívať ako
sklad príslušenstva motorového vozidla.
I.1. Nebytový priestor č. 12 – 3, 1PP, o výmere 4,00 m² (NP3)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,51 m²) a parc. č. 1426/596 (0,84 m²)
400/578172
Hodnota vo výške 1 780,- Eur
I.2. Nebytový priestor č. 12 – 5, 2PP, o výmere 5,72 m² (NP5)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,73 m²) a parc. č. 1426/596 (1,2 m²)
572/578172
Hodnota vo výške 2 540,- Eur
I.3. Nebytový priestor č. 12 – 7, 2PP, o výmere 4,00 m² (NP7)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,51 m²) a parc. č. 1426/596 (0,84 m²)
400/578172
Hodnota vo výške 1 780,- Eur
II. Garážové státia (počet 11) : vchod Kresánkova 2
Garážové státia v podzemných podlažiach bytového domu so vstupom cez elektronicky ovládané rolovacie vráta
(diaľkové ovládanie). Garáže prijateľne priestorovo prístupné, osvetlené časovým spínačom, vetrané.
II.1. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 23,73 m² (928)
- spoluvlastnícky podiel 2373/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (6,66 m²) a parc. č.
1426/596 (10,93 m²)
Hodnota vo výške 11 900,00 Eur
II.2. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 11,66 m² (916)
- spoluvlastnícky podiel 1166/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,27 m²) a parc. č.
1426/596 (5,37 m²)
Hodnota vo výške 8 600,00 Eur
II.3. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 11,68 m² (947)
- spoluvlastnícky podiel 1168/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,28 m²) a parc. č.
1426/596 (5,38 m²)
Hodnota vo výške 8 600,00 Eur
II.4. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,32 m² (1029)
- spoluvlastnícky podiel 1232/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,49 m²) a parc. č.
1426/596 (5,73 m²)
Hodnota vo výške 9 100,00 Eur
II.5. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,91 m² (1038)
- spoluvlastnícky podiel 1191/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,38 m²) a parc. č.
1426/596 (5,54 m²)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1426/596 (5,54 m²)
Hodnota vo výške 8 800,00 Eur
II.6. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,39 m² (1040)
- spoluvlastnícky podiel 1239/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,51 m²) a parc. č.
1426/596 (5,76 m²)
Hodnota vo výške 9 200,00 Eur
II.7. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,39 m² (1041)
- spoluvlastnícky podiel 1239/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,51 m²) a parc. č.
1426/596 (5,76 m²)
Hodnota vo výške 9 200,00 Eur
II.8. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,69 m² (1046)
- spoluvlastnícky podiel 1169/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,31 m²) a parc. č.
1426/596 (5,44 m²)
Hodnota vo výške 8 700,00 Eur
II.9. Garážové státie č. 2 – 9 , 2 PP, o výmere 11,76 m² (1042)
- spoluvlastnícky podiel 1176/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,33 m²) a parc. č.
1426/596 (5,47 m²)
Hodnota vo výške 8 700,00 Eur
II.10. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,32 m² (1044)
- spoluvlastnícky podiel 1232/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,49 m²) a parc. č.
1426/596 (5,73 m²)
Hodnota vo výške 9 100,00 Eur
II.11. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,66 m² (1045)
- spoluvlastnícky podiel 1166/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,3 m²) a parc. č.
1426/596 (5,42 m²)
Hodnota vo výške 8 600,00 Eur
Správca vyzýva prípadných záujemcov o odkúpenie niektorej z citovaných nehnuteľností, aby svoj záujem prejavili
písomným oznámením zaslaným elektronicky na adresu kancelárie správcu: hrivnakova@acs.sk alebo písomne:
JUDr. Margita Hrivňáková, Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava. V oznámení záujemcovia uvedú, že v
konkurznej veci sp.zn. 3K/61/2011/S1136 prejavujú predbežný záujem o konkrétnu nehnuteľnosť a svoje kontaktné
údaje: meno/názov, bydlisko/sídlo, dátum narodenia/IČO, telefón, e-mailovú adresu, a to najneskôr do 16. 3. 2015.
Pre poskytnutie ďalších informácii kontaktujte správcu telefonicky: 02/50239341, 0905437093 alebo e-mailom.
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K003008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WFC s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Pod Sekvojou 21, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 509 278
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2013 S609
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: WFC s. r. o. , so sídlom Ul. Pod Sekvojou 21, 968 01 Nová Baňa, IČO:
44 509 278, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde v Banskej Bystrici, sp. zn. 1K/56/2013 týmto zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 25. februára 2015 o 9,30 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správkyne na adrese:
Námestie SNP 74/28, Zvolen

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba
zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR., 5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 9,20 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti a úradne osvedčenú plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
Vo Zvolene, dňa 4. 2. 2015
JUDr. Marta Todeková, správkyňa konkurznej podstaty

K003009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromada spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 120, 094 09 Majerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 719 554
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2012S1308
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,ZKR,,)

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy.

V rámci konkurzného konania na majetok úpadcu Hromada spol. s.r.o., Majerovce 120, 094 09 Majerovce, IČO:
31 719 554, bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávok č. 1 na celkovú sumu 28.631,70,- Eur a č. 2 na
celkovú sumu 28.750,57,- Eur veriteľa IZOLEX BAU s.r.o., Garbiarska 16, 040 01 Košice, IČO: 31 721 770, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods.
1ZKR.

JUDr. Jana Čepčeková, správca

K003010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 9/1261, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16. 11. 1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2014 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Miroslav Remenec, nar. 16.11.1968, Hviezdoslavova 1261/9,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to na deň 23. 3. 2015 o 10:30 hod. v kancelárii správcu: Piešťanská 25, Nové
Mesto nad Váhom, prízemie (areál IZOTECH Group, spol. s r.o.).
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K003011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 38K/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Prehľad o
zrazených a odvedených preddavkoch na daň č. 20303764/2013 zo dňa 25.10.2013, Rozhodnutie DÚ Trenčín č.
9317301/5/5158499/2014 - úrok z omeškania zaneodvedenie vybraných preddavkoch na daň z príjmov,
Rozhodnutie DÚ Trenčín č. 9317301/5/4562170/2014 zo dňa 8.10.2014 – pokuta, Rozhodnutie DÚ Trenčín č.
9317301/5/4563994/2014 zo dňa 8.10.2014 - pokuta v celkovej sume: 4 275,84 €.
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K003012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 38K/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, Slovenská republika, Iná
pohľadávka, Výkaz nedoplatkov č. 1410755717 zo dňa 21.8.2014 - nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2013 v
celkovej sume: 2 049,85 €.

K003013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Personnel Welfare Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/9/2013 S628
Spisová značka súdneho spisu:
28K/9/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Personnel Welfare Slovakia, s.r.o., v konkurze,
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 395 889
podľa ustanovenia § 38 a nasl. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Dátum konania: 05.02.2015
Začiatok konania: 09:00 hod.

Prítomní:

- JUDr. Róbert Fatura, správca,
- Veritelia a členovia veriteľského výboru:
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 201 55 – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 201 55 – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 3 ZKR
SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, v zast.: Slovenská konsolidačná, a.s. – hlasovanie
per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR
- Dotknutí zabezpečení veritelia:
PWS Trade s.r.o., Energetikov161, 010 03 Žilina, IČO: 36395901 – hlasovanie per rollam v zmysle
ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 201 55 – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 3 ZKR

Program:

1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie postupu speňažovania majetku úpadcu a určenie ďalších krokov vedúcich k speňaženiu
majetku úpadcu

Ad 1.)
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca úpadcu JUDr. Róbert
Fatura, ktorý zasadnutie zvolal, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných
ustanovení ZKR. Správca konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný z dôvodu, že je prítomná väčšina
jeho členov a že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil aj zástupca dotknutého zabezpečeného veriteľa
spoločnosti PWS Trade, s.r.o. a to vzhľadom na charakter plánu speňaženia, pričom prítomný je tiež ako člen
veriteľského výboru a súčasne dotknutý zabezpečený veriteľ VÚB, a. s..

Ad 2.)
Po návrhu správcu o spôsobe speňažovania majetku v intenciách ustanovení ZKR sa prítomní veritelia, t. j.
veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení veritelia rozhodli hlasovať o nasledovnom pláne speňaženia na jeho štvrté
kolo.
majetok úpadcu zapísaný do súpisu majetku bude speňažovaný ako podnik, t.j. ako celok za
najvyššiu ponuku s určením jej minimálnej hodnoty, ktorú ak nedosiahne najvyššia ponuka bude
odmietnutá, pričom minimálna hodnota nebude zverejnená, a to zverejnením výzvy na predkladanie ponúk
v celoštátnom periodiku so zameraním na realitnú a ekonomickú problematiku, ako aj v obchodnom
vestníku, ktorá výzva obsahuje odkaz na číslo obchodného vestníku, kde bol zverejnený súpis majetku
s lehotou na predloženie ponúk do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku, lehotou na
otváranie obálok s ponukami do 5 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk v kancelárii správcu, pri
ktorom úkone musí byť prítomný aspoň jeden člen veriteľského výboru, resp. dotknutých zabezpečených
veriteľov, lehotou na vyhodnotenie ponúk do 10 dní odo dňa otvárania obálok, lehotou na podpis kúpnej
zmluvy do 10 dní od vyhodnotenia ponúk, lehotou na uhradenie kúpnej ceny do 15 dní od podpísania
kúpnej zmluvy. Záujemca o kúpu podniku (úpadcu) ani jeho spriaznená osoba v zmysle ustanovenia § 9
ZKR nesmie mať voči úpadcovi žiadne nesplatené záväzky. Všetky úkony týkajúce sa ponukového kola
môžu byť schvaľované písomne vrátane elektronickej pošty.
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Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o nasledovnom návrhu:
Za: veriteľský výbor – 2 hlasy
dotknutí zabezpečení veritelia – 2 hlasy
Zdržal sa: 0 hlasov
Proti: 0 hlasov

Veriteľský výbor podľa prezenčnej listiny týmto jednomyseľne schvaľuje nasledovné:

Uznesenie č. 01/02/2015

Veriteľský výbor súhlasí s formou a spôsobom speňažovania, ako bol navrhnutý a schválený v rámci
tohto bodu a udeľuje správcovi pokyn na jeho realizáciu v jeho intenciách.

Dotknutí zabezpečení veritelia podľa prezenčnej listiny súhlasia s formou a spôsobom speňažovania,
ako bol navrhnutý a schválený v rámci tohto bodu a udeľujú správcovi pokyn na jeho realizáciu v jeho
intenciách.

V Považskej Bystrici, dňa 05.02.2015

............................................................
predseda veriteľského výboru

K003014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Murárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2013 S1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

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

74

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 154,73 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 154,73 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 5.2.2015

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K003015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Michal Švaro v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubina 121, 922 21 Hubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2014 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 3)
Popis: príjem úpadcu zo závislej činnosti podliehajúci konkurzu podľa nasledovného prehľadu:
rok
2014
2014
2014

obdobie
október
november
december

Suma
106,75 €
106,75 €
106,76 €

V Trnave dňa 05.02.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca
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K003016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Polóň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 162/20, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 18/2014 S1612
Spisová značka súdneho spisu:
1K 18/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty
Obchodné meno zabezpečeného veriteľa: BAUGROUP s.r.o., so sídlom Závodná 3, Bratislava 821 07, IČO: 45
875 308
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa konečného Zoznamu pohľadávok: 13
1. STAVBY
Zápis
zabezpečenej
pohľadávky Popis
v Zozname
pohľadávok

13/O

Súp.
Štát Obec
č.

K. ú.

LV
č.

Súpisová
Par.
SPV hodnota Označenie tretej osoby
č.
v€

Dôvod
zapísania
majetku
do
súpisu

§ 67, ods. 1,
písm. c) ZKR
Polóňová Lýdia, r. Bubláková Majetok tretej
Obchodno-prevádzková
Banská Banská
REMESLO,
927 SR
3179 4161
32840,45
osoby, ktorý
jednotka
Štiavnica Štiavnica
1/1
nar.
26.03.1961,
Školská
zabezpečuje
162/20, 966 22 Lutila
úpadcove
záväzky

2. POZEMKY
Zápis
zabezpečenej
pohľadávky
v Zozname
pohľadávok

13/O

13/O

13/O

Druh
Výmera
Štát Obec
pozemku v m²

Zastavané
plochy a 464
nádvoria

Zastavané
plochy a 482
nádvoria

Zastavané
plochy a 1154
nádvoria

K. ú.

LV
č.

Súpisová
Par. č. SPV hodnota Označenie tretej osoby
v€

Dôvod zapísania
majetku
do
súpisu

§ 67, ods. 1,
písm. c)
ZKR
Polóňová Lýdia, r. Bubláková Majetok
tretej
REMESLO,
SR Banská Banská
4160/1
15627,52
osoby,
ktorý
3179
1/1
nar.
26.03.1961,
Školská
Štiavnica Štiavnica
zabezpečuje
162/20, 966 22 Lutila
úpadcove
záväzky
§ 67, ods. 1,
písm. c)
ZKR
Polóňová Lýdia, r. Bubláková –
Majetok
tretej
REMESLO,
SR Banská Banská
4161
16233,76
osoby,
ktorý
3179
1/1
nar.
26.03.1961,
Školská
Štiavnica Štiavnica
zabezpečuje
162/20, 966 22 Lutila
úpadcove
záväzky
§ 67, ods. 1,
písm. c)
ZKR
Polóňová Lýdia, r. Bubláková –
Majetok
tretej
REMESLO,
SR Banská Banská
4165/5
osoby,
ktorý
3179
1/1 38866,72 nar.
26.03.1961,
Školská
Štiavnica Štiavnica
zabezpečuje
162/20, 966 22 Lutila
úpadcove
záväzky
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Právny dôvod vzniku pohľadávky zabezpečeného veriteľa:
Zmluva o špecifickom spotrebnom úvere pre obyvateľstvo zabezpečená nehnuteľnosťou, uzatvorená dňa
07.07.2008 medzi veriteľom: OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 a
dlžníkom: Juraj Polóň,nar. 03.06.1982, bytom: Školská 162/20, 966 22 Lutila.
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, uzatvorená dňa 07.07.2008 medzi záložným veriteľom:
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 a záložcom Lýdia Polóňová, rod.
Bubláková, nar. 26.03.1961, bytom: Školská 162/20, 966 22 Lutila.
Dôvod vylúčenia majetku tretej osoby zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Majetok tretej osoby v zmysle ust. § 79, ods. 3 ZKR, prestal podliehať konkurzu z dôvodu späťvzatia Prihlášky
pohľadávky, vedenej v konečnom Zozname pohľadávok pod poradovým číslom 13 vo výške 105.224,54 €,
zabezpečeným veriteľom - spoločnosťou BAUGROUP s.r.o., so sídlom Závodná 3, Bratislava 821 07, IČO: 45
875 308, v plnom rozsahu. Postavenie účastníka zabezpečenému veriteľovi - spoločnosti BAUGROUP s.r.o., so
sídlom Závodná 3, Bratislava 821 07, IČO: 45 875 308, zaniklo v rozsahu ním prihlásenej pohľadávky dňom
späťvzatia prihlášky.

K003017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMPLUS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 841 498
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1423
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov ako reštrukturalizačný správca
dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, Slovenská
republika, IČO: 36 841 498, v zmysle ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Veriteľského výboru dlžníka zo dňa 4.2.2015 zvoláva
Schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.2.2015 o 10:00 na adrese Hotel Bélier, miestnosť
Salónik, Jarková 1, 080 01 Prešov /prezentácia veriteľov od 9:30-10:00 hod./.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Účastník plánu sa môže Schvaľovacej schôdze zúčastniť aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, ktorý musí predložiť splnomocnenie na konanie, prípadne
poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom a doklad totožnosti.
Správca oznamuje, že na zasadnutí Veriteľského výboru dlžníka konanom dňa 2.2.2015 bol dlžníkom predložený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje, že na zasadnutí Veriteľského výboru dlžníka konanom dňa 2.2.2015 bol dlžníkom predložený
záverečný návrh plánu schválený. Z výsledkov hlasovania Veriteľského výboru dlžníka vyplýva odporúčanie, aby
účastníci plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci
reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00 hod. alebo elektronicky prostredníctvom
emailu na adrese lenka.gregova@gmail.com.. Žiadosti o oboznámenie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného
plánu za účelom ich zapísania do poradovníka na oboznamovanie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu
sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, emailom na adrese lenka.gregova@gmail.com alebo
telefonicky na t.č. 0910 809 850.
JUDr. Lenka Jamnická

K003018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOALLES, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 359 033
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2014 S 1296
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka - obchodnej spoločnosti AUTOALLES, s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Košická 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 359 033.
Dátum zasadnutia: 04.02.2015
Čas zasadnutia:

15.00

Miesto zasadnutia:

Hotel Kongres Gala, Hronsecká cesta 1, Banská Bystrica - Hronsek

Zoznam prítomných: podľa Prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice

1) Na úvod predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru, a teda
že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2) Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnil správca a Dlžník, proti čomu žiaden z členov Veriteľského výboru
nevzniesol námietky.
3) Predseda VV skonštatoval, že dňa 20.01.2015 predložil Dlžník ako predkladateľ plánu Predsedovi VV záverečný
návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka po spracovaní pripomienok Veriteľského výboru zo dňa 05.01.2015 (ďalej
len ako “Plán“), čím začala plynúť 15-dňová lehota na rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či plán schváli alebo
zamietne.
Dlžník uviedol, že spoločnosť z dnešného pohľadu nie je schopná poskytnúť vyššie uspokojenie pre svojich
veriteľov ako bolo ponúknuté v predloženom pláne, spoločnosť vychádza z finančného plánu na obdobie
nasledujúcich piatich rokov tak, aby bola schopná zabezpečovať svoju prevádzku. Z dôvodu potreby väčšieho
časového priestoru na kumulovanie prostriedkov na jednotlivé splátky pre veriteľov a pre prehľadnejšie sledovanie
platenia splátok veriteľom spoločnosť ponechala uspokojenie vo forme polročných splátok namiesto navrhovaných
kvartálnych splátok. Dlžník verí, že Veriteľský výbor a následne aj veritelia, jeho dôvody pochopia a podporia
navrhovaný reštrukturalizačný plán.

Predseda Veriteľského výboru dal hlasovať o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
AUTOALLES, s.r.o. v reštrukturalizácii.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na to bolo prítomnými členmi Veriteľského výboru hlasované:
ZA

3 hlasy

PROTI

0

ZDRŽAL SA 0

Veriteľským výborom bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č.1:
Veriteľský výbor schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka AUTOALLES, s.r.o. v
reštrukturalizácii predložený predsedovi Veriteľského výboru dňa 20.01.2015 a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Zároveň poveruje správcu zvolaním schvaľovacej
schôdze o reštrukturalizačnom pláne Dlžníka v zákonnej lehote.
4) Veriteľský výbor sa dohodol na tom, že ďalšie zasadnutie Veriteľského výboru na účely spolupráce v ďalšom
priebehu reštrukturalizačného konania sa bude konať po predchádzajúcom telefonickom dohovore členov
Veriteľského výboru o mieste a čase zasadnutia.
Zápisnica vyhotovená a podpísaná v Banskej Bystrici - Hronsek dňa 04.02.2015
predsedom Veriteľského výboru, REALITY PROPERTIES, s.r.o.

K003019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Hostinského 12/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 67/2014 S699
Spisová značka súdneho spisu:
1K 67/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu Katarína Csanková, nar. 27.12.1951,
trvale
bytom
979
01
Rimavská
Sobota,
P.
Hostinského
12/38,
v
zmysle ustanovenia § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahli
adať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídla správcu : 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka
146/13, a to v pracovné dni od 08.00 do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred
písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail:
gajdosikova@stred.sk ).

JUDr. Ivana Gajdošíková, správca
Zvolen 5.2.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PANON OFFICE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 42, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 348 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/33/2014
Spisová značka súdneho spisu:
6K/33/2014 - 1605
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA MAJETKU ÚPADCU:
A. Stavby
Hodnota
Spoluvlastnícky
Deň
v EUR
s
podiel
zápisu
DPH

Sup.
Opis súpisovej zložky majetku
zl.

1.

2.

3.

4.

Stavba „Výrobno prevádzkový objekt HALA ALK VARIANT SHOP“ objekt
SO 07-00 Obslužné komunikácie v rozsahu 79 parkovacích státí, z toho 5
pre vozidlá užívané osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu a pešie
komunikácie, v zmysle kolaudačného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava 1/1
– Petržalka ako príslušného špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie III., IV: tr. a účelové komunikácie č. 12-13-/854/DG2/Ma-1 zo
dňa 17.01.2013
Stavba: E.2.4. Komunikácie a spevnené plochy, obslužná verejná
komunikácia, časť vetvy A vybudovaná v úseku km 0,100 – km 0,285
a vetva B v dĺžke 0,032529 km, súčasťou ktorej je 19 pozdĺžnych a 24
1/5
šikmých parkovacích stojísk pred stavbou „Polyfunkčné centrum Panónska
cesta – sever – stavba - B“, v zmysle kolaudačného rozhodnutia Mestskej
časti Bratislava – Petržalka č. 12-12-/11647/DG.2/6/Gr-2 zo dňa 01.08.2012
Stavba: E.2.4. Komunikácie a spevnené plochy, obslužná verejná
komunikácia 7/40, (6,5/40), ako vetva „A“ vybudovaná na úseku km 0,000 –
km 0,100 medzi stavbou „Prevádzkový objekt HALA ALK Variant SHOP“ na
Panónskej ceste a železničnou stanicou Petržalka, ktorej súčasťou je 40 1/5
kolmých parkovacích stojísk na p.č. 3662/101, kat. územie Petržalka,
v zmysle kolaudačného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Petržalka č.
12-12-/12307/DG2/62/Gr-3 zo dňa 11.12.2012
Stavba „Areálová dažďová kanalizácia“ objekt SO 06 30 a „Odlučovač
ropných látok“, v zmysle kolaudačného rozhodnutia vydaného Obvodným
1/1
úradom životného prostredia č. ZPS 2012/04069/SOJ/V-3803 zo dňa
16.07.2014, právoplatné dňa 08.08.2012

Stav majetku

Skolaudované,
163.915,20 31.01.2015 spôsobilé
na
užívanie.

20.000,-

Skolaudované,
31.01.2015 spôsobilé
na
užívanie.

20.000,-

Skolaudované,
31.01.2015 spôsobilé
na
užívanie.

50.000,-

Skolaudované,
31.01.2015 spôsobilé
na
užívanie.

Časť B: Pohľadávky z účtu
Sup.
zl.

Opis súpisovej zložky
Hodnota
Banka
Deň zápisu
majetku
v EUR
Číslo
účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo:
5.
274,01 31.01.2015
1074132000/1111
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
Spolu
274,01

Celková hodnota všeobecnej podstaty majetku úpadcu stanovená správcom v súlade s § 77 ods. 3 zákona
o konkurze a reštrukturalizácií je 254.189,21 EUR.

Vypracovala: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Hostinského 12/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 67/2014 S699
Spisová značka súdneho spisu:
1K 67/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len
„Úpadca“) Katarína Csanková, nar. 27.12.1951, bytom 979 01 Rimavská Sobota, P. Hostinského 12/38 Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 67/2014 zo dňa 20.1.2015 bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the
District Court in Banská Bystrica No. 1 K 67/2014 dated 20 st of January 2015 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor – Katarína Csanková, nar. 27.12.1951, bytom 979 01 Rimavská Sobota, P.
Hostinského 12/38.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16 dňa 26.1.2015.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 26th of January 2015. The
bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 1 K
67/2014 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Ivana Gajdošíková, správca, J. Kozáčeka 146/13, 960 01
Zvolen, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a
aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd
Banská Bystrica ( District Court Banská Bystrica ), Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the No. 1K 67/2014 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ivana
Gajdošíková, správca, J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen, Slovak Republic. The lodgement of claim is
submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované
alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim
or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

Vo Zvolene 5.2.2015
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K003022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Michal Švaro v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubina 121, 922 21 Hubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2014 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu MUDr. Michal Švaro, nar.: 28.08.1952, bytom: 922 21 Hubina č. 121, vedenej na
Okresnom súde Trnava. pod sp. zn. 36K/27/2014 správca JUDr. Peter Ondreička, s adresou kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, značka správcu č. S1210 týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v
predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj
zámer v zákonnej lehote, t.j. do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok zostaviť konečný rozvrh výťažku
pre nezabezpečených veriteľov.
POUČENIE: Veriteľský výbor/zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného
zoznamu pohľadávok proti podstate 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 Trnave dňa 05.02.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca

K003023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Procházka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávna 4805/9, 940 55 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/64/2011 S 1528
Spisová značka súdneho spisu:
31K/64/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: Michal Procházka, nar. 13.04.1966, trvalý pobyt Trávna 4805/9, 940
55 Nové Zámky, v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojitosti s ust. § 98 ods. 8 ZKR zverejňuje zástupcom veriteľov schválený konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
1. Celková výška prihlásených a zistených pohľadávok veriteľov:

174.130,89 Eur

2. Celkový výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty:

7.479,86 Eur

3. Uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate

1.156,26 Eur

4. Suma čistého výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

6.323,60 Eur

JUDr. Stanislav Barkoci
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správca

K003024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Tretia 243/3, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2013/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu Miroslav Petrík, bytom Ul. Tretia 243/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, dátum
narodenia: 19.04.1972, týmto podľa ust. § 81 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že zo súpisu
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, v súlade so súhlasom príslušného orgánu zo dňa 23.01.2015,
uverejneného v Obchodnom vestníku SR č. OV 23/2015 zo dňa 04.02.2015, vylúčila dňa 04.02.2015 nasledovný
majetok:

Peňažná pohľadávka:

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Deň
zapísania
Označenie dlžníka
majetku do
súpisu

§ 67 ods. 1 písm. a)
3.3.2014
ZKR

Roman Zaťko,
Poruba 031 04

Právny
dôvod
pohľadávky

39

Veterná

Pôžička

Súpisová
vzniku Suma pohľadávky v mene €
hodnota v
(istina)
€

12.521,00 €

0,00 €

V súlade s ustanovením § 81 ods. 2 ZKR: „Vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku. Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebo dotknutým
zabezpečeným veriteľom.“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 3 ZKR: „Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na
ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky“, Vás týmto poučujeme, že správca vylúčený majetok
prevedie na veriteľa prihlásenej pohľadávky a to na základe jeho žiadosti. V prípade záujmu viacerých veriteľov
o vylúčený majetok, správca prevedie predmetný majetok na veriteľa, ktorý vo svojej žiadosti ponúkne najlepšie
podmienky.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 5 ZKR: „ Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do
uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2
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uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2
neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na
nakladanie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1. “.

V Žiline, dňa 04.02.2015

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K003025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013/S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Banská Bystrica: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty úpadcu : HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom: Partizánska
151, 965 01 Žiar nad Hronom oznamuje, že do kancelárie predchádzajúceho správcu bola doručená, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, IČO:36 644 030, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, v celkovej sume 139,32
EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 101-106 v súlade s § 28 ods.3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K003026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013/S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Banská Bystrica: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty úpadcu : HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom: Partizánska
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správca konkurznej podstaty úpadcu : HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom: Partizánska
151, 965 01 Žiar nad Hronom oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, Š.
Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, v celkovej sume 1 492,35 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 107 v súlade s § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K003027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mostáreň, a.s. "v likvidácii" "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 890
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 54/2011 S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
1K 54/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Pozemky :

druh: zastavané plochy a nádvoria
výmera v m2 : 2357
štát: Slovenská republika
obec: Valaská
názov katastrálneho územia: Valaská
číslo listu vlastníctva: 2646
parcelné číslo: KN - C 2134/5
súpisová hodnota v EUR: 35.355,deň vylúčenia majetku zo súpisu: 05.02.2015
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.11.2013, sp. zn. 61
Cbi/3/2013-404 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.12.2014, sp. zn. 41
CoKR/11/2014, ktorým bola súpisová zložka vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 78 ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení.

druh: zastavané plochy a nádvoria
výmera v m2 : 285
štát: Slovenská republika
obec: Valaská
názov katastrálneho územia: Valaská
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číslo listu vlastníctva: 2646
parcelné číslo: KN - C 2137/44
súpisová hodnota v EUR: 4.275,deň vylúčenia majetku zo súpisu: 05.02.2015
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.11.2013, sp. zn. 61
Cbi/3/2013-404 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.12.2014, sp. zn. 41
CoKR/11/2014, ktorým bola súpisová zložka vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 78 ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení.

Stavby:

popis: Montážna hala 2
štát: Slovenská republika
obec: Valaská
ulica: Strojárenská 19
názov katastrálneho územia: Valaská
číslo listu vlastníctva: 2646
súpisné číslo: 3002
parcelné číslo: KN - C 2134/5
súpisová hodnota v EUR: 165.000,deň vylúčenia majetku zo súpisu: 05.02.2015
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.11.2013, sp. zn. 61
Cbi/3/2013-404 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.12.2014, sp. zn. 41
CoKR/11/2014, ktorým bola súpisová zložka vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 78 ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení.

popis: Prístrešok
štát: Slovenská republika
obec: Valaská
ulica: Strojárenská 19
názov katastrálneho územia: Valaská
číslo listu vlastníctva: 2646
súpisné číslo: 2667
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parcelné číslo: KN - C 2137/44
súpisová hodnota v EUR: 5.000,deň vylúčenia majetku zo súpisu: 05.02.2015
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.11.2013, sp. zn. 61
Cbi/3/2013-404 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.12.2014, sp. zn. 41
CoKR/11/2014, ktorým bola súpisová zložka vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 78 ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení.

JUDr. Marián Pataj, správca

K003028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Korbášová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra, Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2014/S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
úpadcu : Jaroslava Korbášová, nar. 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina oznamuje, že dňa
13.11.2014 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava, v celkovej sume 175,99 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.
6/1 v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K003029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Lešičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Papierňou 37, A/6, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013 S1403
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zmene času konania schôdze veriteľov.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca úpadcu Viera Lešičková, nar. 27.08.1980, bytom Pod Papierňou 37, A/6, 085 01
Bardejov zvolala oznámením v Obchodnom vestníku SR č. 21/2015 zverejneným dňa 02. 02. 2015 ďalšiu schôdzu
veriteľov na deň 24. 02. 2014 o 11:30 hod. v kancelárii správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník (7. poschodie)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov na deň 24. 02. 2014 o 11:30 hod. v kancelárii správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník (7. poschodie)
s týmto programom:1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba jedného zástupcu veriteľov, 3. Záver. Správca týmto
oznamuje, že mení čas konania schôdze. Schôdza veriteľov sa bude konať dňa 24. 02. 2015 o 8.30 hod.
Prezentácia účastníkov sa začne o 8.20 hod. Predmet, miesto a deň konania schôdze veriteľov ostávajú
nezmenené.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace, plnou mocou resp. poverením na zastupovanie (s úradne osvedčeným podpisom).
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K003030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csikos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Veriteľ

IČO Ulica

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Dunajská
so súp. č. 371, Dunajská Streda, v zastúpení správcom na základe zmluvy o
výkone správy

číslo Obec

Dunajská 371

Dunajská
Streda

PSČ

Prihlásená suma –
Celková suma

929
01

15.480,94 €

SKP, k.s., správca

K003031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.St.S. a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 940 436
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2012 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru

vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu
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O.St.S. a. s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5167/B
Spisová značka súdneho spisu: 2R/9/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2012 S1131
__________________________________________________________________________________
Termín konania: 19.01.2015 o 09:00 hod.
Miesto konania: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava

Zoznam prítomných: MOLIN s.r.o. (predseda veriteľského výboru), HT STEEL, a.s., Swietelsky-Slovakia spol. s
r.o., Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s. (ďalej len „Správca“)
___________________________________________________________________________

Program zasadnutia veriteľského výboru pozostával z nasledujúcich bodov:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Stav konania a postup pri speňažovaní majetku
3. Rôzne, záver

K bodu programu č. 1:

Predseda veriteľského výboru otvoril (v poradí štvrté) zasadnutie veriteľského výboru o 09:00 hod. a zistil, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

K bodu programu č. 2

Správca informoval veriteľský výbor o stave konania, o stave a možnostiach speňažovania majetku úpadcu, najmä
o priebehu vymáhania pohľadávky úpadcu voči spoločnosti P1, s.r.o. zastúpenej konateľom p. Arnom Epschtein.
Správca ďalej informoval veriteľský výbor o poskytovaní súčinnosti štatutárneho orgánu a tretích osôb. Členovia
veriteľského výboru skonštatovali, že im ako poškodeným boli doručené upovedomenia o začatí trestného stíhania
v súvislosti so vstupom spoločnosti P1, s.r.o. do konkurzu na majetok úpadcu. Následne prebehla diskusia ohľadne
ďalšieho postupu v konaní a pri speňažovaní majetku úpadcu, ako aj o začatom trestnom stíhaní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu programu č. 3:

Veriteľský výbor skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a keďže neboli predložené
žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, veriteľský výbor bol o 10:30 hod. ukončený.

V Bratislave, 23.01.2015

__________________________
MOLIN s.r.o.
Zastúpený na základe plnej moci TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
JUDr. Andrej Leontiev
(predseda veriteľského výboru)

K003032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mostáreň, a.s. "v likvidácii" "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 890
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 54/2011 S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
1K 54/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dlžník

Právny
Vylučovaná
dôvod
výška v €
vzniku

DSC, a.s.
Slávičie
údolie 106,
845
44 55 550,10
Bratislava,
IČO: 35 811
790

Deň
a dôvod Opis
vylúčenia zo súpisu zabezpečovacieho
oddelenej podstaty práva

Odkaz
na
Opis
a výška
Označenie
poradie
zabezpečenej
zabezpečeného
v zozname
pohľadávky v €
veriteľa
pohľadávok

05.02.2015,
Rozsudok Okresného
súdu Banská Bystrica
zo dňa 17.12.2013, sp.
zn
20
Cbi/8/2012
uzatvorenie Zmluvy
Záložné právo, zriadené
v spojení s Rozsudkom
o
kontokorentnom
Zmluvou o záložnom
žalovanie
Krajského
súdu
úvere č. 3931/2008
práve k pohľadávkam
neúčinnosti v Banskej Bystrici zo
zo dňa 30.6.208, v
uzatvorenou
dňa
uhradenej
dňa 18.12.2014, sp.
znení jej dodatku č.
10.06.2010,a
ktoré
faktúry
za zn. 41 CoKR/4/2014,
1 zo dňa 15.12.2008, 207.
vzniklo registráciou v
služby
ktorým bola zamietnutá
dodatku č. 2 zo dňa
Notárskom centrálnom
mandatára – žaloba
o určenie
22.6.2009, dodatku
registri ZP pod sp. zn.
Ing. Kažimíra neúčinnosti uhradenej
č.
3
zo
dňa
NCRzp 13191/2010 zo
faktúry
za
služby
10.06.2010 vo výške
dňa 22.6.2010
mandatára
–
Ing.
77715,54
Kažimíra podľa § 80

Tatra banka, a.s.,
IČO: 00 686 930,
so
sídlom
Hodžovo námestie
3,
811
06
Bratislava
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Kažimíra podľa § 80
ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom
znení.

K003033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Korbašová „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra, Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2014/S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
úpadcu : Jaroslava Korbášová, nar. 28.02.1990, bytom Vozokany 139, 956 05 Radošina oznamuje, že dňa
05.12.2014 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o. IČO: 35 831 154, Karadžičova 8, 821 08
Bratislava, v celkovej sume 20 170,32 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.
č. 7/1 v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K003034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Murín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinov 0, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1982
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2014 S1665
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 7
Deň zapísania: 03.02.2015
Popis súpisovej zložky majetku: Mzda úpadcu- príjem podliehajúci konkurzu v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu.
Súpisová hodnota: 45,49 EUR

V Bratislave, dňa 05.02.2015
_____________________________________
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K003035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská
Bystrica "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 222 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2014 S1709
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 94960 01 Zvolen, správca úpadcu: Práčovne a
čistiarne, mestský podnik Banská Bystrica "v likvidácii", so sídlom Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30
222 982 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od
12:30 hod. do 15:00 hod..

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 905 284 843 alebo na e-mail:
judr.belica@belica.sk

JUDr. Juraj Rybár, správca

K003036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu Peter Molčan „v konkurze“, nar.
23.03.1964, trvale bytom: Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany (Úpadca ako podnikateľský subjekt
obchodné meno Peter Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371
ukončil svoju podnikateľskú činnosť k 06.11.2014) (ďalej aj len „Úpadca“) zvolaná podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „ZKR“)
Spisová značka konania: 2R/2/2014; Spisová značka správcu: 2R/2/2014 S 1240; Miesto konania zasadnutia
veriteľského výboru: v priestoroch príslušnej kancelárie správcu na adrese: Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov;
Dátum a čas konania: 30.01.2015 o 11:40 hod; Program: 1. Voľba predsedu 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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Prítomní:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie: Slovenská ulica
13, 080 01 Prešov (ďalej aj len „Správca“), konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Vachana, komplementára;
Členovia veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. so sídlom Štefánikova 27, P.O.Box 154, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420, Mgr. Jozef Hančák;
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, zast. Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, Titl. Iveta Macková;
Milan Molnár – PREDOM, zast. JUDr. Vasil Dubňanský, advokát, Advokátska kancelária Kotrádova 5, 080 01
Prešov
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.40 hod. komplementár Správcu Mgr. Peter Vachan tak ako bolo zvolané
ihneď po skončení prvej schôdze veriteľov, pričom konštatoval, že osobne sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru, čím je zasadnutie veriteľského výboru uznášaniaschopné. Nato Správca Mgr. Peter Vachan navrhol za
predsedu veriteľského výboru spoločnosť: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27,
P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420.
Výsledky hlasovania:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.: ZA; SR – Daňový úrad Prešov, zast. Slovenská konsolidačná, a.s.: ZA;
Milan Molnár –PREDOM, zast. JUDr. Vasil Dubňanský: ZA
Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie 1: „Veriteľský výbor v konkurznom
konaní vedenom pred Okresným súdom Prešov sp. zn. 2R/2/2014 na majetok úpadcu Peter Molčan, nar.
23.03.1964, Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany zvolil za predsedu veriteľského výboru spoločnosť
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420.“
Správca následne zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 11:50 hod.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Predseda veriteľského výboru

K003037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Markovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2013 S1670
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Rudolf Markovič, nar.: 19.07.1981, bytom: Furdekova 1,
851 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/48/2013, oznamuje, že
sa zmenila adresa kancelárie správcu tak, že nová adresa kancelárie správcu je umiestnená na adrese:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. Úradné hodiny zostávajú zachované a to, naďalej je možné nahliadať do
správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:30-12:00 hod. a 12:30-15:00
hod.

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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K003038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: SV Tech s. r. o. so sídlom
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 15462/R (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Trenčín, spis. zn.: 40K/46/2014 zo dňa 29.01.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť
HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, bola
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
24/2015 zo dňa 05.02.2015.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no. 40K/46/2014, dated on 29th January 2015 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: SV Tech s. r. o., registered seat at: Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, the Slovak Republic, company
identification No.: 36 342 653 and our company HMG Recovery, k.s., with seat of office at Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, the Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the
function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 24/2015 dated on 05th February 2015.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2015. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín became valid on 06rd February 2015. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic. Creditor shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80
Trenčín, the Slovak Republic, to the proc. no. 40K/46/2014.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy bunkruptcy truste after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

97

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu/Debtor´s Trustee

K003039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská
Bystrica "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 222 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2014 S1709
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca Práčovne a čistiarne, mestský
podnik Banská Bystrica "v likvidácii", so sídlom Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 222 982 (ďalej len
„Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
28.01.2015, sp. zn. 2K/62/2014, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 22/2015 zo dňa 03.02.2015 vyhlásený
konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen
(ďalej aj len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Práčovne a čistiarne, mestský podnik Banská Bystrica "v likvidácii", so sídlom Švermova 45, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 30 222 982, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica dated 28.01.2015, No.
2K/62/2014, and promulgated in the Commercial bulletin No. 22/2015 from 03.02.2015 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Juraj Rybár, Stráž 223, 960 01 Zvolen as the trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

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

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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

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

Vo Zvolene, 04.02.2015
In Zvolen, 04.02.2015

JUDr. Juraj Rybár, správca úpadcu
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K003040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu
S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: SV Tech s.r.o., so
sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred
dohodnúť mailom na adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: 02/321 15 300.
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V Bratislave, dňa 05.02.2015
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K003041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: La Veranda, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 696 039
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2013/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, správca úpadcu: La Veranda, spol. s r. o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava, IČO:
45 696 039 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísala
do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Verejné prístavy, a.s.

Sídlo:

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO:

36 856 541

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

19.031,00 €
5
05.02.2015
Neuplatnené
15/V-1 – 15/V-5
05.02.2015

V Bratislave, dňa 05.02.2015

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s. – správca Úpadcu

K003042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALEX TOUR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 822
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej položky Typ súpisovej položky
majetku
majetku

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav
opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

Počet

Súpisová hodnota
majetku

3

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Notebook HP

1/1

1

80,00 €

4

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Tlačiareň Samsung

1/1

1

50,00 €

5

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Mobilný telefón Samsung

1/1

1

10,00 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K003043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALEX TOUR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej položky Typ súpisovej položky
majetku
majetku

6

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav
opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

Počet

Súpisová hodnota
majetku

Nábytok - stôl drevený, stôl sklo

1/1

1

50,00 €
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7

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Detský kútik - malý stôl a dve malé
stoličky

1/1

1

20,00 €

8

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Dvojsedačka

1/1

1

15,00 €

9

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Ozdobný paraván

1/1

1

25,00 €

10

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Skriňa - drevo

1/1

3

30,00 €

11

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Stolička

1/1

3

15,00 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K003044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALEX TOUR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej položky
majetku

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav
opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

Počet

Súpisová hodnota
majetku

12

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Notebook HP Compaq nx
7400+príslušenstvo

1/1

1

40,00 €

13

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Tlačiareň HP LaserJet 1020+príslušenstvo 1/1

1

60,00 €
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14

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Toner

1/1

2

10,00 €

15

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Rýchlovarná kanvica Sencor

1/1

1

7,00 €

16

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Predlžovačka

1/1

1

5,00 €

17

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Pečiatka+Kalkuačka

1/1

1

8,00 €

18

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Mobilný telefón Samsung+príslušenstvo

1/1

1

10,00 €

19

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Teplovzdušný ventilátor Sencor

1/1

1

8,00 €

20

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Rádioprehrávač s CD Philips

1/1

1

30,00 €

21

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Obrazy

1/1

4

1,00 €

22

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Dekoračné ozdoby - váza+kvety

1/1

1

1,00 €

23

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Mobilný internet HUAWEI

1/1

1

10,00 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca
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K003045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojmír Rovnianek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S-1501
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie
7/2014 - 12/2014 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 372,EUR.

K003046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojmír Rovnianek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S-1501
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie: Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, v konkurznom
konaní vedenom na majetok úpadcu: Mojmír Rovnianek, Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové, nar. 14.9.1956, v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010
01 Žilina, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej výške 60,- EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K003047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A&D atelier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 767
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2014 S1224
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje osobám oprávneným nahliadnuť do správcovského spisu, že do správcovského spisu
úpadcu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v úradných hodinách v čase od 9:30 do 15:30 v kancelárii správcu
na adrese: Stromová 9/A, 831 01 Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné
podať písomne na adresu kancelárie, na e-mailovú adresu hyranek.skp@gmail.com alebo je možné termín
nahliadnutia dohodnúť telefonicky na čísle +421 903 241 431.
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K003048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Vevurková
Sídlo správcu:
Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014 S1523
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia so zástupcom veriteľov
vo veci konkurzu na majetok úpadcu Congress Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina, IČO:
36 436 585, konanej dňa 22.01.2015 v sídle kancelárie správcu JUDr. Marty Vevurkovej o 11.00 hod.
Prítomní:

Správca:

JUDr. Marta Vevurková

Zástupca veriteľov:

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90

Bratislava, IČO: 31 320 155, na základe plnomocenstva: Mgr. Roman Tekely

Program schôdze:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správca o stave konkurzného konania
Odporúčané a záväzné pokyny zástupcu veriteľov v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu
Rôzne, záver

K jednotlivým bodom programu:

1. Otvorenie

Správkyňa konkurznej podstaty, JUDr. Marta Vevurková, otvorila prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov o 11:00
hod. v kancelárií správcu. Konštatovala, že zástupca veriteľov je prítomný.
2. Správca o stave konkurzného konania
V rámci druhého bodu správkyňa oboznámila zástupcu veriteľov riadne zvoleného na prvej schôdzi veriteľov
o súčasnom stave majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.
3. Odporúčané a záväzné pokyny zástupcu veriteľov v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu
Zástupca veriteľov bol správkyňou oboznámený, že v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený OV pod č.
244/2014 zo dňa 22.12.2014 je evidovaný spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti na LV č. 632 k.ú. Malé Lednice,
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

107

Obchodný vestník 27/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2015

244/2014 zo dňa 22.12.2014 je evidovaný spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti na LV č. 632 k.ú. Malé Lednice,
EKN parc.č. 1999 orná pôda o výmere 8348 pod B 1 na mene úpadcu v 1/3 účasti (ďalej len v texte
„spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti“). Veriteľ Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa
2, Žilina si prihlásil zabezpečovacie právo k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnosti, ktoré správkyňa poprela.
Vzhľadom k uvedenému zástupca veriteľov ukladá správkyni záväzný pokyn:
(Uznesenie č. 1)
Správkyňa je povinná dať vyhotoviť znalecký posudok na ocenenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na
LV č. 632 k.ú. Malé Lednice, EKN parc.č. 1999 orná pôda výmere 8348 pod B 1 na mene úpadcu v 1/3 účasti,
a to len v prípade ak veriteľ Slovenská Republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina nepodá
v zákonnom stanovenej lehote t.j. 30 dní, žalobu na súd o určenie, popretých pohľadávok zabezpečených
zabezpečovacím
právom.
Zástupca veriteľov ukladá správkyni záväzný pokyn:
(Uznesenie č. 2)
Správkyňa je povinná vyzvať likvidátorov úpadcu podľa § 74a ZKR, aby preukázali, či neporušili povinnosť včas
podať návrh na vyhlásenie konkurzu a v prípade ak sa preukáže, že si svoje povinnosti nesplnili riadne a včas, aby
zaplatili do všeobecnej podstaty sumu 10.000,-eur.

4.Rôzne, záver

Záverom sa správkyňa so zástupcom veriteľov dohodli tom, že správy o činnosti podľa § 37 ods. 5 ZKR bude
správkyňa zasielať zástupcovi veriteľa e- mailom .
V Námestove, dňa 22.01.2015 o 12:00 hod – ukončené
Správca

:

Zástupca veriteľov:

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

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

JUDr. Marta Vevurková

Všeobecná úverová banka
na základe plnomocenstva: Mgr. Roman Tekely

K003049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Dundeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Hrboltová 24, 034 01 Rybárpole, Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2014/S1448
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SO ZÁSTUPCOM VERITEĽOV
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Sp. zn.: 4K/13/2014/S 1448
Dátum: 04.02.2015
Miesto: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina – kancelária správcu
Otvorenie: 13.30 hod.
Úpadkyňa: Janka Dundeková „v konkurze“, nar.: 15.12.1963, bytom: Nová Hrboltová 24, Rybárpole,
Ružomberok, do 28.2.2011 podnikajúca pod obchodným menom Janka Dundeková D + D, s miestom podnikania
Nová Hrboltová 6138/24, 034 05 Ružomberok, IČO: 33 024 391 /ďalej len „Úpadkyňa “/
Správca: JUDr. Lenka Maďarová, sídlo kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina /ďalej len „Správca“/
PRÍTOMNÍ:
1. Zástupca veriteľov: SR – Daňový úrad Žilina, v zast.: Ing. Petra Očovanová /ďalej len ako aj „zástupca veriteľov“/
2. Správca
Program: 1. Otvorenie, 2. Speňažovanie majetku Úpadcu a vzájomná komunikácia, 3. Ukončenie
Priebeh zasadnutia:
1.

Otvorenie

Zástupca veriteľov, ktorý podľa § 107 ods. 2 ZKR vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru (ďalej len „VV“)
v malom konkurze úpadkyne, bol zvolený dňa 04.02.2015 uznesením prijatým na 1. schôdzi veriteľov úpadkyne.
V zmysle § 38 ods. 1 ZKR správca zvolal prvé zasadnutie VV – zástupcu veriteľov.
2.

Speňažovanie majetku Úpadcu a vzájomná komunikácia

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom súpisu majetku úpadkyne je v súčasnosti len nevyplatený preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, v súčasnosti nevzniká potreba osobitného speňažovania. Pokiaľ
ide o oddelenú podstatu, správca vyhotoví žiadosť o uloženie záväzného pokynu pre zabezpečeného veriteľa: SR –
Daňový úrad Žilina.
Zástupca veriteľov a správca sa z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti dohodli na vzájomnej komunikácii
prostredníctvom e-mailu s ich bližším uvedením. Na účely zverejnenia zápisnice do Obchdoného vestníka, sa
kontaktné údaje nezverejňujú.
Správca uviedol, že bude zástupcu veriteľov priebežne informovať o svojej činnosti v zákonnom stanovenej lehote
podľa § 37 ods. 5 ZKR, tzn. každých 90 dní od konania tohto zasadnutia.
3.

Ukončenie

Na záver správca poďakoval zástupcovi veriteľov úpadcu za jeho účasť a ukončil zasadnutie so zástupcom
veriteľov.
Správca:

V mene Zástupcu veriteľov: SR-Daňový úrad Žilina:

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

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

JUDr. Lenka Maďarová

Ing. Petra Očovanová
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K003050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu IDEX, s.r.o.,
so sídlom Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO : 46 160 680 (ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom
tvare), týmto na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom
Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804 (ďalej len „IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.“) zo dňa 28.01.2015 v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od
01.01.2012 (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING
Slovakia s.r.o., s týmito podmienkami :

I. Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú :
- súpisová zložka č. 1 oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., podľa
zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 228/2014 dňa 28.11.2014, teda osobné motorové vozidlo, zn. Suzuki
Splash 1,0 GLX AC, rok výroby 2012, VIN TSMEXB22S00635374, EČV : PD005EF, súpisová hodnota 2.700,00
eur,
- súpisová zložka č. 2 oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., podľa
zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 228/2014 dňa 28.11.2014, teda osobné motorové vozidlo, zn. Suzuki Swift
1,2 GLX AC AT, rok výroby 2013, VIN TSMNZC72S00300499, EČV : PD036EM, súpisová hodnota 7.100,00 eur.
2. Hnuteľný majetok sa na základe tohto ponukového konania predáva v stave, množstve a kvalite, ako tento
hnuteľný majetok stojí a leží.
3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia oznámenia tohto PONUKOVÉHO
KONANIA na speňaženie majetku uvedeného v bode 1. a zapísaného v súpise oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., podávali záväzné ponuky podľa podmienok
uvedených v tomto ozname. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR
považuje až nasledujúci deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom
pre počítanie lehoty na podávanie ponúk.

II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky v zalepených obálkach najneskôr do 15:00 hod., 20-teho dňa
od zverejnia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR in fine) osobne v kancelárii správcu
počas úradných hodín kancelárie alebo poštou na adresu kancelárie správcu, Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
správca, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Na obálke je záujemca povinný vhodným spôsobom
vyznačiť text: "IDEX, s.r.o. - ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyznačiť text: "IDEX, s.r.o. - ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa
nebude prihliadať.
2. Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny na odkúpenie majetku podľa jednotlivých
súpisových zložiek.
3. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť v I. kole
verejného ponukového konania minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty každej jednotlivej súpisovej
zložky.
4. Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o..
5. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, budú obálky otvorené. Správca najneskôr do 10 dní odo dňa
otvárania obálok vyhodnotí ponuky a vyhodnotenie zašle zabezpečenému veriteľovi s návrhom na schválenie
uzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý splnil podmienky verejného ponukového konania a ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
6. Správca bezodkladne po tom, ako mu bude doručené oznámenie zabezpečeného veriteľa o schválení
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, oznámi túto skutočnosť úspešnému záujemcovi
elektronickou poštou alebo telefonicky a písomne.
7. Záujemca vyhodnotený ako úspešný, je povinný zaplatiť ponúkanú kúpnu cenu v plnej výške v lehote 7 dní
odo dňa oznámenia o schválení predaja majetku zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., a to bezhotovostne na účet správcu zriadený pre účely predmetného
konkurzu, č. účtu SK07 7500 0000 0040 2068 2027, vedený v ČSOB, a.s., Bratislava, pričom ako variabilný
symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare
DDMMRRRR (fyzické osoby - nepodnikatelia). Za deň platby sa považuje deň pripísania platby na účet správcu.
Zábezpeka zaplatená na účet správcu sa považuje za splátku kúpnej ceny. Zaplatenie kúpnej ceny v uvedenej
lehote je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy.
8. Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný uhradil ponúkanú kúpnu cenu riadne a včas v lehote podľa bodu 7.
tohto článku, správca mu do 5 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, zašle návrh kúpnej zmluvy s
výzvou na jej podpísanie a doručenie správcovi v lehote 10 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy. Ak
tento záujemca napriek tomu, že zaplatil kúpnu cenu riadne a včas, neuzatvorí kúpnu zmluvu v určenej lehote,
má sa za to, že uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietol. V takom prípade je povinný zaplatiť v prospech podstát
pokutu vo výške 5 % ponúkanej kúpnej ceny. Správca takémuto záujemcovi v lehote 7 dní odo dňa uplynutia
lehoty na podpísanie kúpnej zmluvy vráti na jeho účet zaplatenú kúpnu cenu zníženú o sumu vyššie uvedenej
pokuty, ktorá sa započíta proti nároku záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o..
9. Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuhradil ponúkanú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7. tohto
článku, správca oznámi po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu spĺňajúcu kritérium minimálnej
ponúkanej kúpnej ceny v príslušnom kole verejného ponukového konania, že bol vyhodnotený ako úspešný
záujemca; ustanovenie bodu 7. a 8. tohto článku sa použije obdobne. Ak ďalšieho záujemcu niet, správca
bezodkladne vyhlási ďalšie kolo verejného ponukového konania.
10. V prípade, že druhý záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuzatvorí kúpnu zmluvu v súlade s ustanovením
bodu 8. tohto článku, použije sa ustanovenie bodu 9. tohto článku obdobne. Ak ďalšieho záujemcu niet,
správca bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
11. Zabezpečený veriteľ IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
ponuky.
12. Podrobné informácie ohľadne predmetov ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom po
predchádzajúcej dohode osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0907/317505. Ohliadka predmetu ponuky sa
uskutoční dňa 25.02.2015 o 10.00 hod. v Považskej Bystrici, prezentácia záujemcov v kancelárii správcu. V
prípade vážneho záujmu a osobitných okolností na strane záujemcu možno dohodnúť termín obhliadky
individuálne telefonicky na uvedenom čísle, a to najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
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13. Riadne a včas doručená bezvadná ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponukové konanie na jednotlivé ponúkané súpisové zložky majetku sa považuje
za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom ohľadne tejto ponúkanej súpisovej zložky.

III. Povinný obsah ponuky záujemcu
1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu
- právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ,
IČ DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v
jeho mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom ak nejde o štatutárny
orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo
inej obdobnej evidencie, nie starší ako 1 mesiac,
- fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
b) bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,
c) označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,
d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je v úpadku, na jeho majetok nie je vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, ani takýto návrh nebol podaný,
e) vyhlásenie záujemcu, že sa jeho záväzná ponuka týka predmetu tohto ponukového konania, tak ako je
popísaný v článku 1 týchto podmienok,
f) záväzný návrh ponúkanej kúpnej ceny,
g) doklad o zložení zábezpeky vo výške 50 % ponúkanej kúpnej ceny, na účet správcu č. účtu SK07 7500
0000 0040 2068 2027, vedený v ČSOB, a.s., Bratislava, variabilný symbol IČO záujemcu (právnické osoby alebo
fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia),
pričom zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk,
h) dátum a vlastnoručný podpis osoby konajúcej za záujemcu.
2. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 1. tohto článku sa nebude prihliadať. Taktiež sa
nebude prihliadať na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo
neúplné údaje.

IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivú súpisovú zložku majetku.
2. Ak budú ponuky pre jednotlivé súpisové zložky zhodné, dotknutí záujemcovia budú správcom vyzvaní na
zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej
lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V Považskej Bystrici, dňa 05.02.2015
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K003052
Spisová značka: 3K/42/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IN-COOL-EX, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01
Bratislava, IČO: 35 718 447, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IN-COOL-EX, s.r.o., so sídlom
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 718 447 o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ján Benčura, so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn. správcu:
S130, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 936,17 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
197/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: IN-COOL-EX, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35
718 447, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 723,53 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
197/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003053
Spisová značka: 3K/66/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Absolut Optik spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 12,
821 08 Bratislava, IČO: 35747731, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Absolut Optik spol. s r.o., so
sídlom Dulovo nám. 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35747731
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Absolut Optik spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 12, 821 08 Bratislava,
IČO: 35747731.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Okresný súd Bratislava I dňa 3.2.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003054
Spisová značka: 3K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852
12 Bratislava- Petržalka, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozef Koka, nar. dňa
07.03.1964, 852 12 Bratislava- Petržalka, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava- Petržalka, občan
SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.2.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K003055
Spisová značka: 2K/52/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DAYTON Development, s.r.o., so sídlom Krivá 2, 811 04 Bratislava, IČO:
44 894 562
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 06.02.2015 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1 v miestnosti č. dv. 46
je z r u š e n é z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu ( § 15. ZKR )
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Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 06.02.2015 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1 v miestnosti č. dv. 46
Obchodný vestník 27/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
je z r u š e n é z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu ( § 15. ZKR )

Deň vydania: 10.02.2015

JUDr. Stanislava Bezáková
sudca
v zast. Mgr.
Angela Balázsová
sudca

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003056
Spisová značka: 4K/36/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: P&LKW HOLDING s.r.o.,
Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 733 683, správcom ktorého je Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom
kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 2 500,47 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti

ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
JUDr. Veronika Miškovčíková, sudca
K003057
Spisová značka: 4K/47/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PARMA EXIM, s.r.o., so sídlom
Andrusovova 9/B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 853 808, správcom ktorého je Mgr. Katarína Podhorská Surkošová,
so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Katarínu Podhorskú Surkošovú, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, z
funkcie správcu úpadcu: PARMA EXIM, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9/B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 853 808.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: PARMA EXIM, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9/B, 851 01
Bratislava, IČO: 35 853 808, Mgr. Ľubomíra Bugáňa, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, S1238.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003058
Spisová značka: 4K/41/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CK TIP TOUR, spol. s.r.o., so
sídlom Trnavská 50/A, 821 02 Bratislava, IČO: 35 701 994, správcom ktorého je Insolvency k. s., so sídlom
kancelárie Belopotockého 2, 811 05 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 8 298,96 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
JUDr. Veronika Miškovčíková, sudca
K003059
Spisová značka: 8K/4/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Kosnáčová, nar. 25.12.1964, bytom Drotárska
Cesta 100, Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniela Kosnáčová, nar. 25.12.1964,
bytom Drotárska Cesta 100, Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Daniela Kosnáčová, nar. 25.12.1964, bytom Drotárska Cesta 100,
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a) dlžník je povinný
obmedziť
výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o117
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003060
Spisová značka: 6K/18/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
OGA, spol.s.r.o., so sídlom majerská 2, 821 07 Bratislava, IČO : 31 383 220, správcom ktorého je SKP, k.s., so
sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 12.502,59 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003061
Spisová značka: 6K/24/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
AEL, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO : 36 370 380, správcom ktorého je
JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 21.306,66 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prostredníctvom tunajšieho
súdua doplnení
na Krajský
súd vzákonov
Bratislave.
V odvolaní
sasídle:
má www.justice.gov.sk
popri všeobecných náležitostiach (§
a o zmene
niektorých
na svojom
webovom
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
118súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
domáha.
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003062
Spisová značka: 1K/38/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Štefan Lieskovský, nar.
28.04.1957, bytom Starohorská 42, P.O.Box 49, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Petra Medveďa, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica z funkcie
správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003063
Spisová značka: 3K/9/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zsolt Mezó, nar. 23.04.1985,
bytom Husiná 83, 985 42 Veľké Dravce, správcom ktorého je JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horná 2, 974
01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Danielovi Janšovi, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003064
Spisová značka: 1K/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ivan Kvasna, nar.
06.01.1965, bytom Potočná 22, 976 11 Selce, správcom ktorého je Mgr. Aneta Tabačková, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 pri
pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č.3 vo výške 4 495,50 Eur, 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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rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č.3 vo výške 4 495,50 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003065
Spisová značka: 1K/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ivan Kvasna, nar.
06.01.1965, bytom Potočná 22, 976 11 Selce, správcom ktorého je Mgr. Aneta Tabačková, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Anetu Tabačkovú, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
02. 03. 2015 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, Okresného súdu Banská Bystrica,
Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003066
Spisová značka: 1K/2/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZEMPRA BB s.r.o., so
sídlom Mlynská 133, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 619 299, správcom ktorého je Mgr. Aneta Tabačková, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, 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 Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZEMPRA BB s.r.o., so
sídlom Mlynská 133, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 619 299, správcom ktorého je Mgr. Aneta Tabačková, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Anetu Tabačkovú, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
02. 03. 2015 o 9.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132 Okresného súdu Banská Bystrica,
Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003067
Spisová značka: 1K/14/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Kokles, nar.
14.04.1953, bytom Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom Nám. SNP
17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty HMG Recovery k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01
Banská Bystrica.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
02. 03. 2015 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132 Okresného súdu Banská Bystrica,
Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003068
Spisová značka: 1K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marta Ličková, nar.
03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec, správcom ktorého je Licitor recovery k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486 o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v
konkurznom konaní
z veriteľa Sociálna
poisťovňa,
sídlompodľa
Ul. 29.
Augusta
8 a 10,
63 Bratislava
vo výške
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskejso
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z.813
o Obchodnom
vestníku
9.398,62 Eur vedenú pod
poradovým
číslom
87
až
95
v
konečnom
zozname
pohľadávok,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Banská27/2015
Bystrica v právnej veci vyhláseného
na majetok úpadcu Ing.
Marta
Ličková,
nar.
Obchodný
Konkurzy a konkurzu
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
10.02.2015
03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec, správcom ktorého je Licitor recovery k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486 o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v
konkurznom konaní z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške
9.398,62 Eur vedenú pod poradovým číslom 87 až 95 v konečnom zozname pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava vo výške 9.398,62 Eur vedenú pod poradovým číslom 87 až 95 v konečnom zozname pohľadávok na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003069
Spisová značka: 1K/8/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Puliš, nar.
01.12.1976, bytom Hviezdoslavova 27/66, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Ďurčeková, správca,
k.s. so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 236 833 o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Ďurčeková, správca, k.s. so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 236 833 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003070
Spisová značka: 1K/8/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Puliš, nar.
01.12.1976, bytom Hviezdoslavova 27/66, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Ďurčeková, správca,
k.s. so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 236 833 o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky
v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
vo výške 7 758,47 Eur vedenú pod poradovým číslom 4/1 až 4/7 v konečnom zozname pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava vo výške 7 758,47 Eur vedenú pod poradovým číslom 4/1 až 4/7 v konečnom zozname pohľadávok na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava vo výške 7 758,47 Eur vedenú pod poradovým číslom 4/1 až 4/7 v konečnom zozname pohľadávok na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003071
Spisová značka: 1R/10/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Reisner & Wolff
Slovensko s.r.o., so sídlom Križovatka 5, 960 00 Banská Štiavnica, IČO: 36 040 452, ktorého reštrukturalizačným
správcom je Crossdefault management Group, k.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 45 462
801, S 1433, takto
rozhodol
Na prihlášky veriteľa Nothegger System Logistic s.r.o., so sídlom Brnianska 1719, Trenčín, IČO: 47 760 486
doručené správcovi dňa 02.01.2015 vo výške 480 Eur sa neprihliada.
Na prihlášky veriteľa Štefan Orechovský - O PLUS O, Podolie 654, 916 22 Podolie doručené správcovi dňa
12.01.2015 vo výške 1.660,38 Eur sa neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003072
Spisová značka: 1K/37/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adrian Pál, nar. 15.07.1979,
Sídlisko Rimava 1065/24, 979 01 Rimavská Sobota, správcom ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom
kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Na prihlášku veriteľa Branislav Dobiš, bytom L. Svobodu 1741/22, 979 01 Rimavská Sobota doručená správcovi dňa
05.09.2014 sa neprihliada.
Na prihlášku veriteľa Zoltán Zagyi, bytom Hodejov 9 doručená správcovi dňa 05.09.2014 sa neprihliada.
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. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003073
Spisová značka: 32K/12/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: ENSTAV s.r.o., Novomeského 45, 949 11 Nitra, IČO: 36 277 096,
proti dlžníkovi: ENERGIA s.r.o., Čierna Lehota 56, 049 36 Slavošovce, IČO: 36 216 500 na priznanie paušálnej
odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 4.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003074
Spisová značka: 32K/21/2010
Okresný súd Košice I takto v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Krákorník, nar.
25.01.1948, bytom Havlíčkova 14, 040 01 Košice, o návrhu navrhovateľa: IKORE, k. s., so sídlom kancelárie
Vozárová 5, 040 17 Košice na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený, na majetok úpadcu: Viliam Krákorník, nar. 25.01.1948, bytom Havlíčkova 14,
040 01 Košice z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to 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.
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 3.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003075
Spisová značka: 31K/44/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD NITRA
ul. Štúrova č.9, PSČ 949 68, tel.: 037/6525221 - 2, fax.: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk

Vás list č./zo dňa

Naše číslo
31K 44/13-416

Vybavuje linka

Nitra
03.02.2015

Upovedomenie o zmene termínu pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PM Machinery, spol. s.r.o., so sídlom
Rastislavova ul. 12, 951 41 Lužianky, IČO: 36 567 531, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, adresa kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, Vám oznamuje, že pojednávanie určené na deň 02.03.2015 o 9.30 hod., poj. miestnosť
17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra j e o d r o č e n é na nový termín pojednávania 23.03.2015 o 9.00
hod., poj. miestnosť 17,/prízemie z dôvodu účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách.
V Nitre dňa 03.02.2015
S pozdravom

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 3.2.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003076
Spisová značka: 31K/49/2013
OKRESNÝ SÚD NITRA
ul. Štúrova č.9, PSČ 949 68, tel.: 037/6525221 - 2, fax.: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk

Vás list č./zo dňa

Naše číslo
31K 49/13-287

Vybavuje linka

Nitra
03.02.2015

Upovedomenie o zmene termínu pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ALPEA, spol. s.r.o., so sídlom
Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, IČO: 36 408 646, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949
01 Nitra Vám oznamuje, že pojednávanie určené na deň 02.03.2015 o 13.00 hod., poj. miestnosť 17/prízemie,
budova Okresného súdu Nitra j e o d r o č e n é na nový termín pojednávania 23.03.2015 o 13.00 hod., poj.
miestnosť 17,/prízemie z dôvodu účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách.
V Nitre dňa 03.02.2015
S pozdravom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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budova Okresného súdu Nitra j e o d r o č e n é na nový termín pojednávania 23.03.2015 o 13.00 hod., poj.
miestnosť 17,/prízemie z dôvodu účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách.
V
Nitre dňa vestník
03.02.2015
Obchodný
27/2015
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Deň vydania: 10.02.2015

S pozdravom

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 3.2.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003077
Spisová značka: 31NcKR/2/2013
Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní súdu doručiť písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a
doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu od 1.1.2014 do 31.12.2014 a
doklady preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/6/2013 a to za obdobie od 07.10.2014 doposiaľ, ďalej Vás žiadame súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové
pomery a či máte voči niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške .
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/2/2013
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa:

o návrhu na oddlženie dlžníka: Zdena Sütöová, nar. 25.3.1974, Nábrežná 2, Nové Zámky
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
12. marca 2015
o
9,00
-------------------------------------------------------------

hod.

22
prízemie
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.........................................,............................posch.
na ktoré predvoláva:
- dlžníka: Zdena Sütöová, nar. 25.3.1974, Nábrežná 2, Nové Zámky
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O.s.p.). Ak sa neustanovíte na súd a svoju
neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami súd Vám uloží poriadkovú pokutu (§ 53 O.s.p.).
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise pripojené do spisu, ako
aj veci, ktoré treba ohliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety
ohliadky, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich menom, priezviskom, adresou
bydliska a uveďte aká skutočnosť sa má ich výpoveďou v konaní preukázať).
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

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

Okresný súd Nitra dňa 3.2.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003078
Spisová značka: 3K/5/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michala Karcha, nar. 18.05.1959,
podnikajúceho pod obchodným menom Michal Karch - METAL - KM, s miestom podnikania 094 03 Žalobín 42, IČO:
33 265 861, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, IČO:
36 795 364, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup SKODA & SKODA, s.r.o, so sídlom Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 817
872 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Michala Karcha, nar. 18.05.1959, podnikajúceho pod obchodným
menom Michal Karch - METAL - KM, s miestom podnikania 094 03 Žalobín 42, IČO: 33 265 861, namiesto
pôvodného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, v
rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 236.309,25 eur na Okresnom súde Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2015
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K003079
Spisová značka: 38K/1/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dušan Šedivý, nar. 25.07.1950, bytom
Študentská 1640/8, Trenčín, uznaného za malý, uznesením č.k. 38K/1/2014-222 zo dňa 08.01.2015 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 34 761,52 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
11/1 až 41/31.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003080
Spisová značka: 38K/46/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský, bytom Lúčky
4433/29, Považská Bystrica (predtým Ing. Juraj Klimaszevký - PRIMEX s miestom podnikania Lúčky 4433/29,
Považská Bystrica, IČO 37 280 147), uznesením č.k. 38K/46/2013-816 zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 175 764,60 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
191 až 232. 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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Považská Bystrica, IČO 37 280 147), uznesením č.k. 38K/46/2013-816 zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 175 764,60 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
191 až 232.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003081
Spisová značka: 40K/6/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Sulo, nar. 25.04.1978,
bydliskom Šafárikova 2737/20, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, resp. na
potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 282,61 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/S-1 až 6/S-5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods.
3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 3.2.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K003082
Spisová značka: 38K/27/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Slávik, nar. 23.12.1963,
bytom Dubnica nad Váhom, korešpondenčná adresa Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorého
správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S628, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776
005 na vstup do konkurzného konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom
Lazovská 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín a Colný úrad Žilina na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 7 367,87 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 1/1, 13/1 až 18/6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
O.s.p.).
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Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003083
Spisová značka: 38K/45/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dušan Ondruš, nar. 20.11.1962,
bytom Slovanská 305/4, 958 06 Partizánske, uznesením č.k. 38K/45/2013-198 zo dňa 08.01.2015 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 32 776,58 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 9/S
-1 až 9/S-15.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003084
Spisová značka: 28K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Mothiva, s. r. o. v konkurze so sídlom Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 850 039, uznesením č.k.
28K/37/2013-361 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 924,07
eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2-SP-1 až 2-SP-3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003085
Spisová značka: 38K/49/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivana Čierniková, nar. 16.07.1969, bydliskom Parková 40,
972 51 Handlová, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ivana Čierniková, nar. 16.07.1969,
bydliskom Parková 40, 972 51 Handlová, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ivana Čierniková, nar. 16.07.1969, bydliskom Parková 40, 972 51
Handlová.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1070.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
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súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/49/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
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Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod,
pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003086
Spisová značka: 38K/21/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lýdia Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce, zastúpená Martou Vartovníkovou, bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce,
uznaný za malý, uznesením č.k. 38K/21/2013-398 zo dňa 08.01.2015 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so
sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30
807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1
718,76 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2/S-1 až 2/S-12.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003087
Spisová značka: 28K/31/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972,
bydliskom Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom, uznesením č.k. 28K/31/2013-128 zo dňa 08.01.2015
povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 6 371,54 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 3-SP-1 až 3-SP-6.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003088
Spisová značka: 29K/12/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Petrek - STAVEX s miestom
podnikania Novomestského 1322/14, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 479 881, uznesením č.k. 29K/12/2013305 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 48 562,95 eura, ktoré
sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 143/1 až 184/42.
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augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 48 562,95 eura, ktoré
sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 143/1 až 184/42.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003089
Spisová značka: 29K/8/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Connect International, s.r.o. so sídlom
Záfortňa 579/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 350 460, uznesením č.k. 29K/8/2013-481 zo dňa 12.01.2015
potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 76 680,33 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 47 až 52, 66.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003090
Spisová značka: 28K/24/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Iveta Podhradská, nar. 03.04.1979, bydliskom 1. mája 256/4, 972 51 Handlová, uznesením č.k. 28K/24/2013-203 zo
dňa 08.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2 121,06 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 14/2 až 17/5.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003091
Spisová značka: 29K/7/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom
Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznaného za malý, uznesením č.k. 29K/7/2013-443 zo dňa 09.01.2015
potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 796,66 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-6.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003092
Spisová značka: 29K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Galuščák, nar. 07.02.1979,
bydliskom 018 55 Tuchyňa 158, občan SR, uznaný za malý, uznesením č.k. 29K/6/2013-159 zo dňa 09.01.2015
potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 186,77 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. S/17 až S/20.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 186,77 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. S/17 až S/20.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003093
Spisová značka: 38K/55/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Blanka Tomová, nar. 30.10.1971, bydliskom Krátka
448/30, Dolné Vestenice, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Blanka Tomová, nar.
30.10.1971, bydliskom Krátka 448/30, Dolné Vestenice, občan SR, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Blanka Tomová, nar. 30.10.1971, bydliskom Krátka 448/30, Dolné
Vestenice.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Vajanského 6, 911 01
Trenčín, značka správcu S1658.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/55/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
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preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod,
pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003094
Spisová značka: 29K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOSTAV s. r. o. v konkurze so
sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 339 407, uznaného za malý, uznesením č.k. 29K/2/2013-384
zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4 886,86 eura, ktoré sú vedené
v zozname pohľadávok
pod č. spravodlivosti
5/1 až 5/3. Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
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sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 339 407, uznaného za malý, uznesením č.k. 29K/2/2013-384
zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4 886,86 eura, ktoré sú vedené
v zozname pohľadávok pod č. 5/1 až 5/3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K003095
Spisová značka: 28K/10/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
M. Briestenský - mäsovýroba, s. r. o. v konkurze so sídlom 018 15 Prečín 189, IČO 45 513 571, uznesením č.k.
28K/10/2013-246 zo dňa 08.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4
000,06 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 30/1 až 51/22.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003096
Spisová značka: 28K/8/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
H.C.K. GROUP, s. r. o. v konkurze so sídlom Weisseho 16/2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 31 332 269,
uznesením č.k. 28K/8/2013-360 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej
pohľadávky vo výške 109,73 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 93.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003097
Spisová značka: 38K/60/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SCHODY Redecha, s.r.o. so sídlom Brestovec 447, 907
01 Myjava, IČO 36 277 355, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SCHODY
Redecha, s.r.o. so sídlom Brestovec 447, 907 01 Myjava, IČO 36 277 355, Slovenská republika, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi SCHODY Redecha, s.r.o. so sídlom Brestovec 447, 907 01 Myjava,
IČO 36 277 355, Slovenská republika.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dražbou podľa
osobitného
predpisu,
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d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003098
Spisová značka: 28R/1/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Miroslav Masič - INTERÉRY v konkurze s miestom podnikania Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielice, IČO 17 410
908, uznesením č.k. 28R/1/2012-1150 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 52 864,57 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 59 až 86.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003099
Spisová značka: 28K/74/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Pastorková, nar. 07.07.1966,
bydliskom Mierová 308/3-15, 017 01 Považská Bystrica, uznesením č.k. 28K/74/2012-224 zo dňa 09.01.2015 povolil
vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 395,10
eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 11/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003100
Spisová značka: 28K/67/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
DOMEKO, s. r. o. v konkurze so sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 36 017 086, uznesením č.k.
28K/67/2012-553 zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 063
815,08 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 346/1 až 430/85 a 9/S.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003101
Spisová značka: 28K/55/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
DELICIOUS s. r. o. v konkurze so sídlom Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 293 032, uznesením
č.k. 28K/55/2012-309 zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s.
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Obchodný vestník 27/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.02.2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
DELICIOUS s. r. o. v konkurze so sídlom Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 293 032, uznesením
č.k. 28K/55/2012-309 zo dňa 12.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 54
474,84 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 16S-1 až 16S-22.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003102
Spisová značka: 28K/35/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Alena Homolová, nar. 18.06.1960, bydliskom Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, uznesením č.k. 28K/35/2012522 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2 411,15 eura,
ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 24 až 30.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003103
Spisová značka: 40K/18/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Michaela Švecová, nar. 07.03.1974, bydliskom Strážovského 1171/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, uznesením č.k.
40K/18/2013-162 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 9
018,06 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/1 až 5/13.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003104
Spisová značka: 40K/14/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Gieci, nar. 28.05.1975,
bydliskom J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza, uznesením č.k. 40K/14/2013-545 zo dňa 09.01.2015 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 14 954,97
eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 74 až 108.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003105
Spisová značka: 40K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Milan Bežo, nar. 26.05.1956, bydliskom Odbojárov 16, 911 01 Trenčín, uznesením č.k. 40K/6/2013-124 zo dňa
08.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Milan Bežo, nar. 26.05.1956, bydliskom Odbojárov 16, 911 01 Trenčín, uznesením č.k. 40K/6/2013-124 zo dňa
08.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 10 034,91 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. SO/6-1 až SO/6-9.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003106
Spisová značka: 40K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978,
bydliskom Považská Teplá 371, 017 05 Považská Bystrica, uznesením č.k. 40K/2/2013-181 zo dňa 08.01.2015
povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 3 644,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2 až 9.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003107
Spisová značka: 40K/5/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Compagnucci Slovakia, s. r. o. v
konkurze so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín, IČO 35 928 824, uznesením č.k. 40K/5/2013-793 zo dňa
12.01.2015 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 24 983,87 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 12/S-1 až 12/S-6.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 4.2.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003108
Spisová značka: 23K/43/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GASTROCENTRUM HUBERTUS, s.r.o., IČO 36230529,
Kračanská 39, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
11292/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi GASTROCENTRUM HUBERTUS, s.r.o., IČO 36230529, Kračanská 39, 929 01
Dunajská Streda predbežného správcu JUDr. Leu Gubovú, so sídlom Hornopotočná 16, Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.2.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K003109
Spisová značka: 3K/35/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT, s miestom podnikania
Holeška 1870/30, 03901 Turčianske Teplice, IČO: 33 225 354, uznesením Okresného súdu Žilina 3K 35/2013-268 zo
dňa 8.1. 2015 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č.
8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 3.131,88 EUR, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod č. 125 až 129. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 31.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 4.2.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003110
Spisová značka: 4K/20/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetoik úpadcu: J.M.TURIEC, s.r.o., so sídlom Dlžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 881 622, uznesením 4K 20/2013-468 zo dňa 8.1. 2015 povolil
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania na miesto veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok vo výške 18.556,90 EUR, vedených v zozname pohľadávok
pod číslami 2/S-1, 2/S-2, 2/S-3 až 2/S-12.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3.2. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 4.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003111
Spisová značka: 3K/23/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI, s miestom podnikania
Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34 703 063, uznesením 3K 23/2013-217 zo dňa 8.1. 2015 povolil vstup
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 33.722,17 EUR, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod č. 10/S/1 až 10/S/60.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 31.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 4.2.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003112
Spisová značka: 3K/1/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Martina Kaplan, nar. 12.3.1976, bytom Fatranská cesta
1240/42, 038 52 Sučany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Martina Kaplan, nar. 12.3.1976, bytom Fatranská cesta 1240/42, 038 52
Sučany
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 30.1.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003113
Spisová značka: 3K/33/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mgr. Andrea Opltová, 7.10.1973, bytom Severná 154/10,
029 01 Námestovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Odvoláva Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, z funkcie
správcu úpadcu.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.

III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej
činnosti, zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky prihlasovali spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“), pričom prihlášky je potrebné doručiť v jednom rovnopise správcovi JUDr. Gabriele Bírošovej, so
sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.2.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003114
Spisová značka: 3K/18/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Katarína Kamenár - SLOVMARKET, s miestom
podnikania Timravy 10, 010 01 Žilina, IČO: 33372675, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 730,80 eur, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslom 2 a 3.
Veriteľovi - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
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 3.2.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003051
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/156/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Bohdanovce
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bohdanovce, Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 149 231
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

1K/156/1997- 205

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v
Bohdanovce, IČO: 17 149 231, takto

konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Bohdanovce,

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz
Bohdanovce, IČO: 17 149 231.

vyhlásený

na

majetok

úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Bohdanovce,

Z b a v u j e JUDr. Janu Závodskú, advokátku, Alžbetina 3, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.

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

V Košiciach dňa 26. januára 2015

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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