Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

K003770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Juha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargov 217, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2013 S1516
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov
Predseda zasadnutia: Mgr.Ladislav Futó.
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Besler, správca
Úpadca: Marián Juha, Bydlisko: Dargov 217, 076 61 Dargov, dát.nar. 9.3.1977
Zasadnutie zástupcu veriteľov sa začalo 13.2.2015 o 8,00 hod.
Miesto konania: správcovská kancelária M. R. Štefánika č. 32, 075 01 Trebišov
Prítomný zástupca veriteľov: ADVOKÁT FUTÓ s.r.o., Trebišov v zastúpení Mgr. Ladislav Futó
Program:
1.) Schválenie konečného rozvrhu výťažku
Správca dňa 28.1.2015 v Obchodnom vestníku č. 18/2015 zverejnil uznesenie týkajúce sa subjektu: Marián Juha,
IČO: , nar.: 09.03.1977, s obsahom: Konečný rozvrh výťažku –návrh. Správca zaslal návrh konečného rozvrhu pred
zverejnením zástupcovi veriteľov a súdu. V 15- dňovej lehote od jeho zverejnenia v obchodnom vestníku neuplatnil
zástupca veriteľov ani žiadny veriteľ námietku.
Zástupca veriteľov ADVOKÁT FUTÓ s.r.o., Trebišov v zastúpení Mgr. Ladislav Futó schvaľuje konečný rozvrh
a uspokojenie pohľadávok podľa schváleného konečného rozvrhu výťažku.

Zápisnicu vyhotovil Ing. Vladimír Besler, správca

K003771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pribilinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biovetská 630/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2014 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota majetku a mena: 42,21 €

V Nitre, dňa 13.02.2015
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Golas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 23, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2014 S1460
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vladimír Lisák, správca, Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, správca úpadcu Ivan Golas, nar.
30.04.1982, trvale bytom Užhorodská 23, 071 01 Michalovce, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Raiffeisen banka a.s., číslo účtu: 8014029599/1100, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K003773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Katona - Koliba-Penzión
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29. augusta 5, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 228 619
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
6/R/4/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Dátum a čas konania : 05.02.2015 o 11:50 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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Miesto konania :

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Prítomní:
Dlžník
Správca
1. člen veriteľského výboru: Bernát Jaroslav
3. člen veriteľského výboru: Jarabová Danka, PeadDr.
4. člen veriteľského výboru: Prima banka Slovensko, a.s.

Program zasadnutia:
·
·
·
·

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

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že podľa § 128 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie
uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Zároveň skonštatoval dodržanie lehoty
konania zasadnutia stanovenej ustanovením § 128 ods. 1 ZKR.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Členovia veriteľského výboru pristúpili k voľbe predsedu, pričom po vzájomnej dohode bol za predsedu veriteľského
výboru navrhnutý veriteľ Prima banka Slovensko, a.s.

Výsledok hlasovania:
Za návrh

:

3 hlasy

Proti návrhu

:

0 hlasov

Zdržali sa

:

0 hlasov

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor zvolil za svojho predsedu veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.

3. Rôzne
Dlžník so správcom následne požiadali jednotlivých členov veriteľského výboru o predbežné stanoviská
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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Dlžník so správcom následne požiadali jednotlivých členov veriteľského výboru o predbežné stanoviská
k reštrukturalizácii, na základe čoho prebehla krátka diskusia o možných alternatívach reštrukturalizácie, v zmysle
ktorých bude v čo najkratšom možnom čase predložený návrh reštrukturalizačného plánu.

4. Záver
Po ukončení rozpravy správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru,
ktoré následne ukončil.

Prima banka Slovensko, a.s.
v z. Mgr. Michaela Ľahká
Predseda veriteľského výboru

K003774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marián Pataj, správca úpadcu Mgr. Róberta Horského v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa,a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
Dátum zápisu: 12.02.2015
Prihlásená pohľadávka: Prihlásená bola pohľadávka prihláškou nezabezpečenej pohľadávky
·

pod por. č. 1: pohľadávka v celkovej výške 1.889,94 Eur vzniknutá z titulu Zmluvy o mimoriadnom
medziúvere č. 1046191 2 06 a stavebnom úvere č. 1046191 5 05 zo dňa 07.12.2007.

Dňa 12.02.2015
JUDr. Marián Pataj, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003775
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:
Súpis všeobecnej podstaty
Podiel
priestoru na
Štát,
spoločných
Číslo bytu
Popis bytu obec,
častiach a
Číslo
/
Číslo
Čísl /
ulica,
spoločných Katastráln listu
Súpisn
nebytovéh poschodi
o
nebytového orientačn
zariadeniach e územie vlastníctv é číslo
o
a
priestoru é číslo
domu a
a
priestoru
vchodu
spoluvlastníc
ky podiel k
pozemku

1

2

byt
Slovensk
nachádzajú á
ci sa v
republika
Bytovom , Zvolen, 2 - C
dome
ul.
AMMADO Centrum,
M
47

Slovensk
á
Priestor č. republika
2 - 028 , Zvolen, 028
garáž
ul.
Centrum,
47

1. p.

9441/137452 Zvolen

súterén 1621/137452 Zvolen

8824

8824

4210

4210

Pozemok
zastavan
ý
Spoluvlastníc
domom, ky podiel
priľahlý
pozemok
Parcela
CKN č.
5733 Zastavan
é plochy
a
nádvoria
vo
výmere
400 m²;
Parcela 1/1
CKN
2000/486
Zastavan
é plochy
a
nádvoria
vo
výmere
623 m²
Parcela
CKN č.
5733 Zastavan
é plochy
a
nádvoria
vo
výmere
400 m²;
Parcela 1/1
CKN
2000/486
Zastavan
é plochy
a
nádvoria
vo
výmere
623 m²

Deň
zapísani
a
majetku
do
súpisu

Hodnota
zapisované
Dôvod
ho majetku
zapísania
určená
majetku
vlastným
do súpisu
odhadom
správcu

LV č.
8824, k.
ú.:
Zvolen,
Zmluva o
prevode
13.2.201 bytu a
110
5
nebytovéh 000,00 €
o
priestoru
V 2889/09
z
11.1.2010
- 70/10

LV č.
8824, k.
ú.:
Zvolen,
Zmluva o
prevode
13.2.201 bytu a
10
5
nebytovéh 000,00 €
o
priestoru
V 2889/09
z
11.1.2010
- 70/09

K003776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gieci ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1975
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

5

Obchodný vestník 33/2015
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
40K/14/2013/S1388
40K/14/2013
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty Daňový úrad Trenčín

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Gieci ,,v konkurze“, nar.: 28.05.1975, trvale bytom: J. Kráľa 22/2, 971
01 Prievidza, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese:
msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

LICITOR recovery, k.s., správca

K003777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BK Electric BB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 621 536
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 45/2011
Spisová značka súdneho spisu:
2K 45/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania schôdze veriteľov úpadcu:
BK Elektric BB, s.r.o. so sídlom Banská Bystrica, Malachovská cesta 46, IČO: 36621536

spisová značka:

2K/45/2014

miesto konania:

Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica

dátum konania:

12.2.2015

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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začiatok schôdze:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

13,30 hod

Prítomní:
Správca - JUDr. Ing. Bernard Pekár
Veritelia –
MG ELEKTRIC, s.r.o., IČO: 36625574,
PBQ, s.r.o., IČO: 36839353 ,
Pavel Babarík- elektromontáže, IČO: 25456130,
ELMONT-ML, s.r.o., IČO: 43940757,
Ľubomír Mišenko, IČO: 37464922
Program schôdze :
1.

Otvorenie a prezentácia

2.

odvolanie správcu

4.

schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu

5.

Rôzne, Záver

Predseda schôdze:
1.

schôdzu viedol JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD

Otvorenie schôdze

Predseda otvoril schôdzu veriteľov. Konštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže sa dostavili veritelia MG
ELEKTRIC, s.r.o., PBQ, s.r.o., Pavel Babarík- elektromontáže, ELMONT-ML, s.r.o., Ľubomír Mišenko
1. Veriteľský výbor úpadcu BK Elektric BB, s.r.o., so sídlom Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36621536,
Prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1
odvoláva z funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernarda Pekára, so sídlom Kukučínova 24,
Banská Bystrica.
HLASOVANIE:
ÁNO
PBQ, s.r.o.

NIE

x

ELMONT-ML, s.r.o.

x

Mišenko Ľubomír

x

MG ELECTRIC, s.r.o.
Babarík Pavel-elektromontáže

x
x

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

7

Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

1. Veriteľský výbor úpadcu BK Elektric BB, s.r.o., so sídlom Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36621536, na návrh veritelov- MG ELEKTRIC, s.r.o., PBQ, s.r.o., Pavel Babarík- elektromontáže
navrhuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom Cesta na štadión
10, Banská Bystrica.

HLASOVANIE:
ÁNO
PBQ, s.r.o. -

počet hlasov 56 870

NIE

x

ELMONT-ML, s.r.o.- počet hlasov 55 160

x

Mišenko Ľubomír- počet hlasov 49 441

x

MG ELECTRIC, s.r.o.- počet hlasov 47 598

x

Babarík Pavel – elektromontáže- počet hlasov 6 683

x

Prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2
Menuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom Cesta na štadión 10,
Banská Bystrica.

JUDr.Ing.Bernar Pekár-správca

K003778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Kelemena 1107/7, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2014 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Száraz, nar. 11.03.1983, bytom: Sv.
Kelemena 1107/7, 941 07 Veľký Kýr, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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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Číslo účtu IBAN: SK64 1100 0000 0029 3149 2612, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Pállová, správca
V Nitre, dňa 13.02.2015

K003779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ježík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec: Vydanie súhlasu k realizácii II. kola VPK k č.k. 2K/17/2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 (ďalej aj ako
len „VšZP“), bola dňa 03.11.2014 zvolená za zástupcu veriteľov úpadcu Peter Ježík, bytom Vyšná Korňa 88, 023
21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975, č.k. 2K/17/2014 (ďalej aj ako len „Úpadca“).
Na základe Vašej informácie o priebehu a vyhodnotení I. kola verejného ponukového konania bolo zistené, že sa
prihlásili dvaja záujemcovia o predmet speňažovania. Súčasťou informácie boli predložené aj ponuky od oboch
záujemcov.
Vyhodnotením obsahu ponúk sa zistilo, že obaja záujemcovia ponúkli podstatne nižšiu sumu ako je súpisová
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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Vyhodnotením obsahu ponúk sa zistilo, že obaja záujemcovia ponúkli podstatne nižšiu sumu ako je súpisová
hodnota majetku.
Na základe vyššie uvedeného a v súlade s obsahom Vášho listu zo dňa 15.1.2015 ako zástupca veriteľov berieme
týmto náš súhlas zo dňa 27.01.2015 späť a udeľujeme týmto správcovi súhlas s odmietnutím oboch ponúk
záujemcov z dôvodu, že navrhovaná kúpna cena je zjavne neadekvátna a zároveň súhlasíme s realizáciou II. kola
verejného ponukového konania.

S pozdravom
JUDr. Katarína Belešová, MPH
právnik pobočky

K003780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marián Pataj, správca úpadcu Mgr. Róberta Horského v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Dátum zápisu: 12.02.2015
Prihlásená pohľadávka: Prihlásené boli pohľadávky súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
·
·
·

pod por. č. 1: pohľadávka v celkovej výške 89,24 Eur vzniknutá z titulu neuhradeného poistného za ročné
zúčtovanie za rok 2010,
pod por. č. 2: pohľadávka v celkovej výške 10 Eur vzniknutá z titulu neuhradeného poplatku za vydanie
výkazu nedoplatkov č. 1201169072 zo dňa 04.03.2012,
pod por. č. 3: pohľadávka v celkovej výške 184,56 Eur vzniknutá z titulu neuhradeného poistného za ročné
zúčtovanie za rok 2012 predpísané výkazom nedoplatkov č. 1327981737 zo dňa 05.07.2013.

Dňa 12.02.2015

JUDr. Marián Pataj, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 283 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2014 S1243
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru

vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu
ASPOL, spol. s r. o., so sídlom Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, zapísaného v OR OS
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39670/B
__________________________________________________________________________________

Dátum konania:
05.02.2015
Čas konania:
o 10.30 hodine
Miesto konania:
sídlo správcu, Rudnayovo nám č. 1, 811 01 Bratislava
___________________________________________________________________________
_______
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 3K/27/2014 zo dňa 29.10.2014 (ďalej len
„Uznesenie“), súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ktorým je spoločnosť ASPOL, spol. s r.
o., so sídlom Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, zapísaného v OR OS
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39670/B a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Róberta
Havláta so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava značka správcu: S 1243.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti
Voľba predsedu veriteľského výboru
Hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR,
Diskusia a Záver

K bodu programu č. 1:
Prvej schôdze veriteľského výboru sa zúčastnili všetci zvolení členovia veriteľského výboru.
Zoznam prítomných členov tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice zo zasadnutia
veriteľského výboru.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu programu č. 2:
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade ustanovením § 38 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. zistil, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka ASPOL, spol. s r. o., so sídlom
Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, je uznášaniaschopný.

K bodu programu č. 3:
Veriteľský výbor pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom do tejto funkcie bol
navrhnutý člen veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov 2 prijal uznesenie č. 2:
Navrhovaný predseda veriteľského výboru sa zdržal hlasovania.
Predsedom veriteľského výboru sa stáva Slovenská sporiteľňa, a.s.,

K bodu programu č 4:
Predsedom veriteľského výboru bolo navrhnuté, aby členovia veriteľského výboru mohli hlasovať za uznesenia
veriteľského výboru aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi z
e-mailovej adresy zadanej v prezenčnej listine v časti poznámka.

Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov za 100% prijal uznesenie č. 2:
Členovia veriteľského výboru môžu hlasovať za uznesenia veriteľského výboru aj elektronicky
prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej v prezenčnej listine v časti poznámka.

K bodu programu č. 5:
V ďalšom bode programu sa pristúpilo k rokovaniu ohľadne speňažovania majetku. Bolo
navrhnuté, aby správca oslovil 3 dražobné spoločnosti, a pripravil záväzný pokynu na
speňaženie majetku úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľský výbor skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný
a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, prvá schôdza veriteľského
výboru bola o 1040 hod ukončená.
V Bratislave, 05.02.2015
predseda
veriteľského výboru
__________________________
JUDr. Eva Otepková
Slovenská sporiteľňa, a.s.
na základe poverenia

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru

vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu
ASPOL, spol. s r. o., so sídlom Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, zapísaného v OR OS
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39670/B
__________________________________________________________________________________

Dátum konania:
05.02.2015
Čas konania:
o 10.30 hodine
Miesto konania:
sídlo správcu, Rudnayovo nám č. 1, 811 01 Bratislava
___________________________________________________________________________
_______
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 3K/27/2014 zo dňa 29.10.2014 (ďalej len
„Uznesenie“), súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ktorým je spoločnosť ASPOL, spol. s r.
o., so sídlom Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, zapísaného v OR OS
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39670/B a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Róberta
Havláta so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava značka správcu: S 1243.
1.
2.
3.
4.

Prezentácia
Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti
Voľba predsedu veriteľského výboru
Hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR,

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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Diskusia a Záver

K bodu programu č. 1:
Prvej schôdze veriteľského výboru sa zúčastnili všetci zvolení členovia veriteľského výboru.
Zoznam prítomných členov tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice zo zasadnutia
veriteľského výboru.

K bodu programu č. 2:
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade ustanovením § 38 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. zistil, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka ASPOL, spol. s r. o., so sídlom
Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673, je uznášaniaschopný.

K bodu programu č. 3:
Veriteľský výbor pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom do tejto funkcie bol
navrhnutý člen veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov 2 prijal uznesenie č. 2:
Navrhovaný predseda veriteľského výboru sa zdržal hlasovania.
Predsedom veriteľského výboru sa stáva Slovenská sporiteľňa, a.s.,

K bodu programu č 4:
Predsedom veriteľského výboru bolo navrhnuté, aby členovia veriteľského výboru mohli hlasovať za uznesenia
veriteľského výboru aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi z
e-mailovej adresy zadanej v prezenčnej listine v časti poznámka.

Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov za 100% prijal uznesenie č. 2:
Členovia veriteľského výboru môžu hlasovať za uznesenia veriteľského výboru aj elektronicky

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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prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej v prezenčnej listine v časti poznámka.

K bodu programu č. 5:
V ďalšom bode programu sa pristúpilo k rokovaniu ohľadne speňažovania majetku. Bolo
navrhnuté, aby správca oslovil 3 dražobné spoločnosti, a pripravil záväzný pokynu na
speňaženie majetku úpadcu.
Veriteľský výbor skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný
a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, prvá schôdza veriteľského
výboru bola o 1040 hod ukončená.
V Bratislave, 05.02.2015
predseda
veriteľského výboru
__________________________
JUDr. Eva Otepková
Slovenská sporiteľňa, a.s.
na základe poverenia
K003782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ježík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v konkurznom konaní, 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, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom Zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
28.11.2014, ako aj v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany zo dňa 20.11.2014, II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu: Peter Ježík, bytom Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975 (ďalej aj ako len
„Úpadca“) zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa Home Credit Slovakia, a.s.

I.

Predmet predaja

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

15

Obchodný vestník 33/2015

Dôvod
Deň
zapísania
zapísania
majetku do
majetku do
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1 písm.
22.09.2014
a)

Konkurzy a reštrukturalizácie

Rok
výroby

Popis

Osobný automobil Peugeot 407, Diesel 2.0 HDI, č.
2008
karosérie

Deň vydania: 18.02.2015

Evidenčné
číslo

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota v
podiel Úpadcu
€

CA683CB

1/1

4.700 €

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 50,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK37
1111 0000 0012 7137 0008);

2.
ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu za predmet predaja, pričom kritérium pre
určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

3.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako víťaz a nedôjde z jeho
strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho podania
v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 50,00 € v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/32 11 53 00, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Peter Ježík
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
-

Návrh kúpnej ceny za predmet predaja, Úpadca nie je platcom DPH;

-

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
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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Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz
predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto
ozname o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať určitého majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej časti majetku konkurznej
podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu
predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzné pokyny
príslušných orgánov Úpadcu .

Zástupca veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu v prípade,
ak táto bude zjavne neadekvátna.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušných orgánov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K003783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WINGS, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 788 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2014 S1358
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu VIP WINGS, a.s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO 35 788
631 týmto podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. uverejňujem súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská
republika - Daňový úrad Bratislava
názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
(zabezpečenie vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9101502/5/2335845/2012/Orto zo dňa
27.8.2012)
nasledovne:
Súp. č.

druh

opis

Súpisová hodnota

1.

Hnuteľná vec

Nissan Pathfinder 2.5 dCi SE, BA 020VY

2 400,00 €

JUDr. Michal Mišík, správca

K003784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Pavol 20, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 543 861
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/66/2012 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
32K/66/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO
Správca úpadcu Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o., so sídlom Svätý Pavol 20, 945 04 Komárno - Nová
Stráž, Slovenská republika, IČO: 36 543 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 12816/N, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku („ponuka“), predmetom ktorej je záväzok úpadcu previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a záväzok
kupujúceho prevziať záväzky úpadcu súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Predmetom ponukového konania
sú najmä nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Mužla, zapísané v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa, ako aj iné práva a iné majetkové hodnoty týkajúce sa podniku úpadcu:
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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stavby

na parcele č.
druh stavby
popis stavby
943/1
20
Vodohospodárska stavba
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva
943/3
20
Vodohospodárska stavba
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva

umiest. stavby
1
1

Legenda:
Druh stavby:
20 - Iná budova
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
(ďalej v texte aj ako „nehnuteľnosť“)
Záujemcovia doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu, alebo poštou na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE – RYBNIČNÉ HOSPODÁRSTVO SVÄTÝ PAVOL – NEOTVÁRAŤ” najneskôr do 14 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.
Zábezpeka: vyžaduje sa
Suma zábezpeky: minimálne 20% z navrhovanej kúpnej ceny
Spôsob zloženia zábezpeky: bankovým prevodom na účet správcu, ktorý je vedený v Československá obchodná
banka, a.s., č. ú: 4017708388/7500. Pri zložení zábezpeky musí záujemca ako variabilný symbol uviesť
identifikačné číslo záujemcu, ako konštantný symbol pri zložení zábezpeky musí záujemca uviesť „0558“ a ako
správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZABEZPEKA RYBNICNE HOSPODARSTVO“.
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni určenom
na doručovanie ponúk.
Ak záujemca zložil zábezpeku, má sa za to, že súhlasil, aby mu zábezpeka nebola vrátená a stala sa vlastníctvom
úpadcu pre prípad, že ponukové konanie zmarí.
Zmarením ponukového konania sa rozumie: ak vybraný záujemca neuzavrie zmluvu o predaji podniku so správcom
v lehote, ktorú na to správca určil v Oznámení o výsledku ponukového konania, alebo ak vybraný záujemca
nezaplatí kúpnu cenu riadne a v ustanovenej lehote.
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať tieto náležitosti:

a) návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné
číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,
b) presné vymedzenie predmetu ponukového konania /špecifikácia súpisových zložiek/,
c) ponúkanú kúpnu cenu za podnik úpadcu,
d) dátum ponuky a podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
e) kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej
osobitným zákonom, do ktorej je záujemca zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobitným zákonom, do ktorej je záujemca zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri
mesiace,
Každý záujemca môže predložiť v každom ponukovom kole iba jednu ponuku. Obsahom ponuky je záujemca
viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do ukončenia ponukového konania. Na ponuky
doručené správcovi po uplynutí lehoty, na ponuky, ktoré neobsahujú všetky predpísané náležitosti, a ani na ponuky,
ktoré umožňujú nejednoznačný výklad sa v ponukovom konaní neprihliada. Správca si vyhradzuje právo neprijať
žiadnu z predložených ponúk a právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o výsledku ponukového
konania správca odošle iba úspešnému záujemcovi do piatich dní od vyhodnotenia ponukového konania. Úspešný
záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Zmluvu o predaji podniku v lehote stanovenej správcom v oznámení
podľa predchádzajúcej vety, a v rovnakej lehote zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Doručené ponuky správca
odosielateľom nevracia.
Niektoré podstatné zmluvné dojednania, ktoré budú súčasťou zmluvy o predaji podniku úpadcu:
a) všetky veci budú kupujúcemu prenechané ako stoja a ležia,
b) kupujúci je povinný prevziať predmet speňaženia najneskôr do piatich dní od podpisu Zmluvy
o predaji podniku,
c) miestom prevzatia všetkých vecí bude obec Mužla,
d) náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia bude znášať kupujúci,
e) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia všetkých vecí má prejsť na kupujúceho
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo povolením vkladu vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam,
f) kupujúci bude povinný zaplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a ním zloženou zábezpekou bankovým
prevodom na účet úpadcu, ktorý je vedený v Československá obchodná banka, a.s., č. ú:
4017708388/7500 najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia Oznámenia o výsledku ponukového konania.
Zložená zábezpeka bude vybranému účastníkovi započítaná do kúpnej ceny. Správca uzavrie s
vybraným účastníkom Zmluvu o predaji podniku až po zaplatení celej kúpnej ceny,
g) kupujúci znáša správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa
§ 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka. Podrobnosti
o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276, alebo mailom na:
info@lexcreditor.sk.
Rozhodujúcim kritériom správcu na vyhodnotenie ponúk je výška ponúknutej kúpnej ceny. Ponuky podliehajú
schváleniu príslušným orgánom.
LexCreditor k.s.

K003785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 34
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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Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 400,20 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 400,20 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2015 poukázané na účet konkurznej podstaty
zamestnávateľom Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica v zmysle § 72 ods.2 zákona
Register, kde sa eviduje : ČSOB, a. s., pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 13. 2. 2015
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

V Martine dňa 13. 2. 2015

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K003786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WINGS, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 788 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2014 S1358
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu VIP WINGS, a.s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO 35 788
631 týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. uverejňujem zmenu v súpise majetku
podliehajúceho konkurzu uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 248/2014 dňa 31.12.2014
nasledovne:
- majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod položkou súp. č. 7 sa zaraďuje do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, a z uvedeného dôvodu sa položka súp. č. 7
vyraďuje zo súpisu všeobecnej podstaty
- majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami súp. č. 160, 167, 187, 214, 216 bol zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty omylom, nakoľko položky sú v zápornej hodnote, z uvedeného dôvodu sa položky súp.
č. 160, 167, 187, 214, 216 vyraďujú zo súpisu všeobecnej podstaty
Číslovanie ostatných položiek súpisu všeobecnej podstaty zostáva zachované.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michal Mišík, správca

K003787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 408
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S 1354
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Mlynárska č.19, 040 01 Košice správca úpadcu: ALA BAMA PLUS,
s.r.o., so sídlom Fibichova č.13, 040 01 Košice, IČO: 36 203 408 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0904
648 556

JUDr. Jana Koľveková, správca

K003788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 408
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S 1354
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca je povinný 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. Ako správca úpadcu ALA BAMA PLUS,
s.r.o., so sídlom Fibichova č.13, 040 01 Košice, IČO: 36 203 408 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Košice, spis. zn.: 26K/65/2014-187 zo dňa 6.2.2015, bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu a fyzická osoba JUDr. Jana Koľveková, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska 19, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka
správcu S1354, bola ustanovená do funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.29/2015 zo dňa 12.2.2015. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi JUDr. Jana Koľveková, Mlynárska 19, 040
01 Košice a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21, 040 01 Košice k sp. zn.:
26K/65/2014.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1zák. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.4, 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
verDiteľ 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 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.).
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

JUDr. Jana Koľveková, správca

K003789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jarmila Koyšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica n/Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/39/2014 S258
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu

Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40K/39/2014 zo dňa 22.12.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 1/2015 dňa 2.1.2015 som bol ustanovený za správcu dlžníka Mgr. Jarmila Koyšová, nar. 19.3.1988,
bydliskom Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica n/Váhom.
V zmysle ustanovení § 32 ods.7 písm. b/ Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je:
4021082330/7500 resp. IBAN SK51 7500 0000 0040 2108 2330
pre zahraničných veriteľov: IBAN SK 51 7500 0000 0040 2108 2330
SWIFT: CEKOSKBX
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.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K003790
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

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, 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 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v
prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a. s., číslo účtu
IBAN: SK12 1100 0000 0029 2889 4530 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
V Bratislave, dňa 13.02.2015
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K003791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko II 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/75/2014-S964
Spisová značka súdneho spisu:
1K/75/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku 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
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Súpis Oddelenej podstaty – nehnuteľný majetok

1.
Číslo LV

Parc.č.

Súpisne číslo

Druh pozemku

Ulica

Podiel. spoluvlast. úpadcu

výmera

Štát

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota
Popis

v EUR

__________________________________________________________________________________________
5098

1004

1219

sídlisko II

½

Zastavené plochy a nádvoria 740 m2

Podiel priestoru
k pozemku:

SR

na

spoločných

Vranov n.T.

častiach

a spoločných

zariadeniach

Vranov n.T.

domu

a spoluvlastnícky
7137/365404

podiel

12 000 €

Obytný dom, byt č. 18

2.
Číslo LV

Parc.č.

Druh pozemku
Štát

Súpisne číslo

Ulica

Podiel. spoluvlast. úpadcu

výmera
Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota
Popis

v EUR

__________________________________________________________________________________________

1740

245

2021

sídlisko II

1/2

Zastavené plochy a nádvoria 20 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4000 €

Garáž

Poznámka: na všetkých listoch vlastníctva je záložne právo veriteľov , ktorí však do termínu zverejnenia súpisu
majetku nepodali prihlášku pohľadávok veriteľov.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K003792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
úpadca: Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
spisová značka: 3K/7/2014

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu: tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Por. číslo

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Vlast. podiel

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

Dňa 12.02.2015

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

K003793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WOOD - EX PO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 483 184
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2014 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.12.2014, sp.zn. 1K/52/2014-148, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 2/2015 zo dňa 05.01.2015 pod značkou K000196, som bol ustanovený za správcu
úpadcu WOOD- EX PO, s.r.o., Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184.
V zmysle ustanovení §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
3611767001/5600, IBAN: SK03 5600 0000 0036 1176 7001 (Prima banka Slovensko a.s.). 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.
V Bardejove 13.02.2015
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K003794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s, Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90
vypracovaný v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
úpadca: Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
spisová značka: 3K/7/2014

Súpis oddelenej podstaty veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s, Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, poradové
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa Zoznamu pohľadávok: č. 10 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
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Identifikácia
súpisovej Deň
Dôvod zapísania
zložky majetku
zapísania

Súpis. Zabezpeč. Opis a výška
hodnota právo
pohľadávok

Deň vydania: 18.02.2015

Zabezpečovacie práva
zabezpeč. (prihlásené
prihláškou
k súpisovej
zložke
v
prospech

Nehnuteľnosť
zapísaná
na LV č. 5146 vedenom
Okresným úradom Brezno,
katastrálny odbor, pre okres
Brezno,
obec
Brezno,
katastrálne územie Brezno :
Byt č. 24, vchod 25, 9.
poschodie, v bytovom
dome so súpisným
číslom
69,
na
pozemku
parcelné
číslo C-KN 1146/8,
1146/9,
1146/7,
v spoluvlastníckom
podiele 1/1 , spolu
s podielom
na
spoločných častiach
a zariadeniach domu
vo veľkosti 80/4344.
Nehnuteľnosť
zapísaná
na LV č. 5181 vedenom
Okresným úradom Brezno,
katastrálny odbor, pre okres
Brezno,
obec
Brezno,
katastrálne územie Brezno :
Pozemok parcelné
číslo C-KN 1146/7
o výmere 279 m2,
1
zastavané plochy a 2.2.2015
nádvoria,
v spoluvlastníckom
podiele 80/4344.

Úpadca bol ku dňu
vyhlásenia konkurzu
vlastníkom
Záložné
spomenutých
50.000 € právo
nehnuteľností
v režime bezpodiel.
spoluvlastníctva
manželov

Pohľadávka
veriteľa
zo Všeobecná úverová Banka,
Zmluvy o poskytnutí euro a.s,
Mlynské
nivy
1,
flexihypotéky
reg.
číslo Bratislava 829 90 - záložné
001/085692/07-001/000
z právo zo Zmluvy o záložnom
25.01.2007
vo
výške práve k nehnuteľnosti reg.
20.064,30 € (bližšie viď. číslo 001/085692/07-001/000
Zoznam pohľadávok)
z 25.01.2007

Nehnuteľnosť
zapísaná
na LV č. 5182 vedenom
Okresným úradom Brezno,
katastrálny odbor, pre okres
Brezno,
obec
Brezno,
katastrálne územie Brezno :
Pozemok parcelné
číslo C-KN 1146/8
o výmere 264 m2 ,
zastavané plochy a
nádvoria,
v spoluvlastníckom
podiele 80/4344.
Pozemok parcelné
číslo C-KN 1146/9
o výmere 264 m2,
zastavané plochy a
nádvoria,
v
spoluvlastníckom
podiele 80/4344.

Dňa 12.02.2015
JUDr. Marián Pataj
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K003795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tineka Redererová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Ing. Tineka Redererová,
nar. 11.3.1969, bytom Podjavorinskej 5, 811 03 Bratislava, oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Bratislava
I sp.zn. 4K/1/2015 zo dňa 2.2.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za správcu úpadcu bol ustanovený
Ing. Juraj Tatara. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 26/2015 zo dňa 9.2.2015.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee in bankruptcy, I
would like to inform you that with the Resolution of the District Court Bratislava I Case No. 4K/1/2015 of 2th
February 2015 bankruptcy procedure was declared on the debtor´s assets: Ing. Tineka Redererová, born on
11.3.1969, residence at Podjavorinskej 5, 811 03 Bratislava, and Ing. Juraj Tatara was appointed as the trustee in
bankruptcy. The abovementioned resolution was published in the Commercial bulletin No. 26/2015 of 9th February
2015.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca 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
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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 besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims 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).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the other person as the bankrupt, if it is
assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the
bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from
the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§
29 sec. 5 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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Juraj Tatara, správca

K003796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2014 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98,
Bratislava
vypracovaný v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
úpadca: Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
spisová značka: 3K/7/2014

Súpis oddelenej podstaty veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04
Bratislava, poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa Zoznamu pohľadávok: č. 9 tvoria nasledovné súpisové
zložky majetku:

P. Identifikácia
č. zložky majetku

súpisovej Deň
Dôvod zapísania
zapísania

Mazda 6, 2.0, 105kW, EČV:
BR983BK,
VIN:
1 JMZGG12R671695852, rok 2.2.2015

Súpis. Zabezpeč.
hodnota právo

Zabezpečovacie
práva
Opis
a výška (prihlásené
prihláškou)
zabezpeč. pohľadávok k súpisovej
zložke
v
prospech

Pohľadávka veriteľa zo
Úpadca bol ku dňu
VOLKSWAGEN Finančné
Zmluvy o autokredite č.
vyhlásenia
Zabezpečovací
služby Slovensko s.r.o. 828604 - zmluva o
konkurzu výlučným
prevod
Zmluva o zabezpečovacom
4.000 Eur
úvere
zo
dňa
vlastníkom
vlastníckeho
prevode vlastníckeho práva
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1 JMZGG12R671695852, rok 2.2.2015
výroby 2007, farba: červená
metalíza

vlastníkom
spomenutej
súpisovej zložky .

4.000 Eur

vlastníckeho
práva

Deň vydania: 18.02.2015

úvere
zo
dňa
prevode vlastníckeho práva
19.03.2014 (bližšie viď.
č. 828604 - zmluva o úvere
Zoznam pohľadávok)
zo dňa 19.03.2014.

Dňa 12.02.2015
JUDr. Marián Pataj

K003797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 813 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2014 S1717
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii so sídlom
Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415,
ktoré sa uskutočnilo 12.02.2015 o 15:00 hod. na adrese Exnárova 36, 080 01 Prešov

Sp. zn.: 2R/7/2014

Dlžník:
v reštrukturalizácii

KOMANDOR

Slovensko

so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov,
IČO: 35 813 415

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov, sp. zn. 2R/7/2014

Reštrukturalizačný správca:
Mgr. Tomáš Szalontay, správca
so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice
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zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR
pod značkou S1717
spisová značka správcu: 2R/7/2014 S1717

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané reštrukturalizačným správcom Mgr. Tomášom Szalontayom so
sídlom kancelárie na Žriedlovej ul. č. 3 v Košiciach na schôdzi veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 12.02.2015.

Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o pôsobnosti
veriteľského výboru, ich právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského výboru je povinný konať v
spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Správca súčasne poučil členov veriteľského výboru
o tom, že činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru,
pričom člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Písomnosti určené
veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi
veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.

Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V
prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených
pohľadávok.

1)

Prítomní:

a)

Veriteľ číslo 34 - Tatra banka, a.s.

Zastúpený/konajúci:

Mgr. Radoslav Pereksta, na základe poverenia

Podpis:

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

b)

Veriteľ číslo 23 - KOMANDOR SPÓLKA AKCYJNA

Zastúpený/konajúci:

Podpis:

Mgr. Bc. Marek Figura, advokát

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ číslo 13 - Glamour Slovakia, a.s.

Zastúpený/konajúci:

Ing. Vladislav Kokolus, predseda predstavenstva

Podpis:

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

d)

Mgr. Tomáš Szalontay
správca so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, Košice
zapísaný v zozname správcom vedenom MSSR pod značkou S1717

Podpis:

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

e)

Roman Wagner, predseda predstavenstva dlžníka

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

2)

Program zasadnutia veriteľského výboru

Do programu zasadnutia veriteľského výboru boli zaradené nasledovné body:

1.

Prezentácia

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

3.
Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu na schválenie veriteľskému výboru
4.

Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.02.2015

Prezentácia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca Mgr. Tomáš Szalontay, ktorý na základe prítomnosti všetkých
členov veriteľského výboru, resp. ich splnomocnených zástupcov oboznámil prítomných, že toto zasadnutie
veriteľského výboru bolo platne zvolané a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2/

Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o zvolení svojho predsedu, a to postupne podľa výšky prihlásených
a zistených pohľadávok prítomných členov veriteľského výboru, a to od veriteľa s najvyšším počtom hlasov na
schôdzi veriteľov nasledujúc veriteľmi s nižším počtom hlasov.

Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa číslo 34 Tatra banka, a.s. s čím uvedený veriteľ vyjadril
nesúhlas, vzhľadom na čo voľba tohto veriteľa za predsedu veriteľského výboru neprebehne.

Ďalej správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa číslo 23 KOMANDOR SPÓLKA AKCYJNA s čím
uvedený veriteľ vyjadril nesúhlas, vzhľadom na čo voľba tohto veriteľa za predsedu veriteľského výboru
neprebehne.

Následne správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa číslo 13 Glamour Slovakia, a.s. s čím uvedený
veriteľ vyjadril súhlas.

Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka KOMANDOR
reštrukturalizácii volí za svojho predsedu veriteľa číslo 13 Glamour Slovakia, a.s.“

Slovensko

O vyššie uvedenom uznesení prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:

Veritelia hlasujúci za prijatie uznesenia:

Veritelia hlasujúci proti prijatiu uznesenia:

34, 23, 13

nikto

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

Deň vydania: 18.02.2015

nikto

Vzhľadom na uvedené správca konštatuje, že veriteľský výbor prijal vyššie uvedené navrhované uznesenie počtom
hlasov 3 za ku 0 hlasom proti a veriteľ číslo 13 Glamour Slovakia, a.s. bol zvolený za predsedu veriteľského
výboru.

Kontaktné údaje predsedu veriteľského výboru:

Glamour Slovakia, a.s.
adresa na doručovanie: Sládkovičova 43, Banská Bystrica
kontaktná osoba: Ing. Vladislav Kokolus
tel. kontakt: 0905 700 520

3/
Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu na schválenie veriteľskému výboru

záverečného

návrhu

V zmysle ust. § 143 ZKR dlžník ako predkladateľ plánu konajúci predsedom predstavenstva Romanom Wagnerom,
ktorý bol prítomný na zasadnutí VV požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie o 60 dní a to z dôvodu potreby konsolidácie
firemných procesov, zakontrahovanie nových zákazníkov a služieb, na základe čoho bude možné jednoznačnejšie
určiť východiská pre plnenie plánu, mieru a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty
splatnosti ich pohľadávok.

Vzhľadom na uvedené predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o nasledovnom uznesení:

„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“

O vyššie uvedenom návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie:

Veritelia hlasujúci za prijatie uznesenia:

34, 23, 13

Veritelia hlasujúci proti prijatiu uznesenia:

nikto

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

37

Obchodný vestník 33/2015

Zdržali sa hlasovania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

nikto

Vzhľadom na uvedené predseda veriteľského výboru konštatuje, že bolo prijaté vyššie navrhované uznesenie
a lehota na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné
schválenie bola predĺžená o 60 dní.

Odôvodnenie rozhodnutia: Dlžníkovi sa poskytuje priestor na stabilizáciu firemných procesov, zníženie fixných
nákladov a zakontrahovanie nových zákaziek, aby bolo možné jednoznačnejšie určiť východiská pre plnenie plánu,
mieru a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty splatnosti ich pohľadávok.

4/

Záver

Na záver bolo konštatované, že prítomní členovia veriteľského výboru nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne
námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice, a program zasadnutia veriteľského výboru
bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 15:00 hod. do 15:20 hod.

V Prešove, dňa 12.02.2015

.............................................................
Glamour Slovakia, a.s.
Ing. Vladislav Kokolus,
predseda predstavenstva

K003798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Svetlošák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klin 160, 029 41 Klin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27. 04. 1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2014 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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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Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu
JUDr. Gabriela Bírošová, správca konkurznej podstaty v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa
26. 01. 2015 vykonal predaj hnuteľných vecí v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii. Na základe speňaženia hnuteľných vecí vylučuje nasledovné súpisové položky zaradené vo
všeobecnej podstate a uverejnené v Obchodnom vestníku č. 202/2014 zo dňa 22. 10. 2014:
1.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Mikrovlnná rúra SHARP, rok výroby: 2000, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin
160, 029 41 Klin, hodnota: 50,00 Eur
2.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Chladnička HAIER, rok výroby: 2000, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160,
029 41 Klin, hodnota: 150,00 Eur
3.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Automatická práčka WHIRPOOL, rok výroby: 1999, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec
nachádza: Klin 160, 029 41 Klin, hodnota: 200,00 Eur
4.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Televízor OVP, rok výroby: 2008, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160, 029
41 Klin, hodnota: 150,00 Eur
5.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Televízor JVC, rok výroby: 2008, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160, 029
41 Klin, hodnota: 150,00 Eur
6.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Tlačiareň EPSON, rok výroby: 2011, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160,
029 41 Klin, hodnota: 170,00 Eur
7.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Notebook EMACHINES, rok výroby: 2011, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin
160, 029 41 Klin, hodnota: 270,00 Eur
8.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Nábytok do domácnosti, rok výroby: 1980, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin
160, 029 41 Klin, hodnota: 460,00 Eur
9.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Zdroj napájania na PC, rok výroby: 2006, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin
160, 029 41 Klin, hodnota: 160,00 Eur
10.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Pneu na automobil GOODYEAR, rok výroby: 2011, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec
nachádza: Klin 160, 029 41 Klin, hodnota: 200,00 Eur
11.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Elektrický sporák, rok výroby: 2008, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci: Elektrický sporák, rok výroby: 2008, adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Klin 160,
029 41 Klin, hodnota: 150,00 Eur
Žilina 13. 02. 2015
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K003799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014/S1341
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Okružná 93/6, 034 01
Liptovská Štiavnica, IČO: 36 753 611 v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 01.04.2015 o 10:30 hodine. Miesto konania schôdze veriteľov bude v salóniku
(prízemie vedľa recepcie) v Hoteli TURIEC, a.s. na adrese A. Sokolíka2, 036 01 Martin. Programom prvej schôdze
veriteľom je:
1. Otvorenie schôdze, 2. Správa správcu o priebehu konkurzu, 3. Voľba veriteľského výboru, 4.Rozhodovanie o
výmene správcu v zmysle §36 ods. 1 ZKR, 5. Záver schôdze. Na chôdzi veriteľov sa veritelia preukážu preukazom
totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie.
V Martine, dňa 13. 02. 2015
Ing. Tomáš Fiolek

K003800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALREZ, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 19, 976 43 Valaská-Piesok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 638 480
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty Sberbank Slovensko, a.s. a Daňový úrad Banská Bystrica o nové súpisové
zložky majetku:

Súpisová zložka majetku č.
47.
48.

Popis – iná majetková hodnota
Príjem z prenájmu majetku – BAMU, s.r.o.
Príjem z prenájmu majetku – BAMU, s.r.o.

Súpisová hodnota
400,00 EUR
400,00 EUR

LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DVO a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 847 212
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/17/2013
Spisová značka súdneho spisu:
3K/17/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

Ing. Vladimír Budiač, so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu: DVO a.s.
v likvidácii, Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 847 212 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
·

dňa 06.02.2015 mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: PROTECT, súkromná bezpečnostná
agentúra spol. s.r.o., so sídlom Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 291 v celkovej sume
13.845,25,- Eur, ktorá bola v súlade ustanovením § 28 ods.3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, 13.02.2015
Ing. Vladimír Budiač, správca konkurznej podstaty

K003802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ježík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v konkurznom konaní, 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, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom Zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
28.11.2014, III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
úpadcu: Peter Ježík, bytom Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Dôvod
Deň zapísania
zapísania
Rok
majetku do Popis
majetku do
výroby
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1 písm.
Motorové vozidlo zn. Škoda Favorit, GLXI AFF
26.09.2014
1994
a)
300

Evidenčné
číslo

Spoluvlastnícky Súpisová
podiel Úpadcu hodnota v €

CA827BS

1/1
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II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 50,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK37
1111 0000 0012 7137 0008);

2.

ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu v mene Euro;

3.

kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

4.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako víťaz a nedôjde z jeho
strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho podania
v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 50,00 € v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/32 11 53 00, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Peter Ježík
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
-

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);

-

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz
predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto
ozname o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať určitého majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej časti majetku konkurznej
podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu
predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu.

Zástupca veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu v prípade,
ak táto bude zjavne neadekvátna.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušných orgánov.

V Žiline, dňa 13.02.2015
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Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K003803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1395
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
Článok I.
Navrhovateľ dražby
1.1 Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu: Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so
sídlom v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200
115, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.: 38K/40/2013, a to:
Správca:

JUDr. Matúš Košara
Sídlo:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Registrácia: správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1395
IČO:
46907394
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Článok II.
Dražobník
2.1
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ZB.
o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „zákon
o dobrovoľných dražbách“ ), a to:
Správca:

Ďalej len ako:

JUDr. Danica Birošová - IURIS
Sídlo:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
3.1 V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.
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vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.
Dražba nemá povahu dražby spoločnej.
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
4.1
Dražba sa uskutoční dňa 16.03.2015 so začiatkom o 13:00 hod. Miestom konania dražby je: IURIS
HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred
začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu dražby
5.1 Predmet dražby predstavuje nehnuteľnosť vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ilava, obec: Ilava, okres: Ilava v vedených na LV č. 1746 katastrálneho odboru
Okresného úradu Ilava a to:
·
stavba so súpisným číslom 851, popis stavby: kravín, druh stavby: poľnohospodárska budova
postavená na pozemku parcely registra C-KN č. 632/2,
Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
6.1
Objekt bývalého poľnohospodárskeho družstva. Slúžil na ustajnenie hovädzieho dobytka. Objekt je
prízemný, nepodpivničený, klasicky murovaný so sedlovou strechou s krytinou z AZC šablón. Pri objekte
samotného kravína sú prístavky, ktoré sú súčasťou objektu a slúžili ako šatne pre personál a dojáreň.
Kravín je postavený na cudzom pozemku a prístup k nemu je cez cudzí pozemok.
6.2
V súčasnosti je objekt mimo prevádzky, zdevastovaný, bez možnosti uzamknutia, bez zasklenia
okien, bez napojenia na inžinierske siete.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby
7.1
Vlastníkom predmetu dražby je právnická osoba: Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom
v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200 115; vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;
7.2 Voči predmetu dražby sú evidované ťarchy ( v zmysle výpisu z dotknutých LV ):
1
Konsolidačná banka Bratislava,štátny peňažný ústav,Bratislava, záložné právo na nehnuteľnosti
č.s.851 na KN 632 na základe záložnej zmluvy č.117/99-N zo dňa 24.11.1999 - V 2828/99.-378/99,
postúpenie pohľadávky v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00682420 - Z 873/2004.- 309/2004, Z 787/2013.- 183/2013, Z 1992/2014, Z
1993/2014.- 506/20141
1
Mesto Ilava - Rozhodnutie č.3213/2004 zo dňa 1.12.2004 na zriadenie záložného práva na
nehnuteľnosti, stavba č.s.943 na poz.p.č.KN 641 - Z 1879/2004.-402/2004
1
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o
zriadení záložného práva č. 668/320/34610/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k nehnuteľnostiam stavby č.s. 646
na KN p.č. 600/2, č.s. 847 na KN p.č. 645, č.s. 848 na KN p.č. 640, č.s. 851 na KN p.č. 632/2 - Z
2135/2011.-384/2011, Z 787/2013.- 183/2013
1
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o
zriadení záložného práva č. 668/320/34693/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k nehnuteľnostiam stavby č.s. 646
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zriadení záložného práva č. 668/320/34693/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k nehnuteľnostiam stavby č.s. 646
na KN p.č. 600/2, č.s. 847 na KN p.č. 645, č.s. 848 na KN p.č. 640, č.s. 851 na KN p.č. 632/2 - Z
2129/2011.-401/2011, Z 787/2013.- 183/2013
7.3

Voči predmetu dražby sú evidované poznámky ( v zmysle výpisu z dotknutého LV ):
Poznámka:
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 668/320/34610/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k
nehnuteľnostiam stavby č.s. 646 na KN p.č. 600/2, č.s. 847 na KN p.č. 645, č.s. 848 na KN p.č. 640,
č.s. 851 na KN p.č. 632/2 - P 406/2011.-384/2011, Z 787/2013.- 183/2013Poznámka:
Rozhodnutie
Poznámka:
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 668/320/34693/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k
nehnuteľnostiam stavby č.s. 646 na KN p.č. 600/2, č.s. 847 na KN p.č. 645, č.s. 848 na KN p.č. 640,
č.s. 851 na KN p.č. 632/2 – P
Poznámka:
Okresný súd Trenčín - Uznesenie 38K/40/2013 zo dňa 30.1.2014 o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci. Do funkcie
správcu sa ustanovuje JUDr. Matúš Košara, Piaristická 276/46, Trenčín - P 149/2014.- 144/2014
7.4
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky
zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).

Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
8.1 Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku a to na sumu 104.000,- EUR (
slovom: „stoštyritisíc eur a nula euro centov“ ).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
9.1 Najnižšie podanie je stanovené vo výške 104.000,- EUR ( slovom: „stoštyritisíc eur a nula euro centov“
). Najnižšie prihodenie je stanovené vo výške 50,- EUR ( slovom: „päťdesiat eur a nula euro centov“ ).
Článok X.
Dražobná zábezpeka
10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky:
10.400,- EUR ( slovom: „desaťtisícštyristo euro centov“ ).
Spôsob zloženia zábezpeky
vklad na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, banková záruka
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
0270041507 / 0900
Poznámka pri vklade na bankový
Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky
účet:
Lehota na
zloženie
dražobnej
do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej
nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty
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Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
11.1 V zmysle § 26 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako
6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť
cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom
zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez
zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
11.2 Príslušná časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti
priamo v mieste konania dražby alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti
alebo prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi
12.1 Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t.j., vlastnícke právo prechádza až
zaplatením kúpnej ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby
iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražiteľa.
12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný
podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o
dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka,
vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva
nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
12.4 Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody
na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za
škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.
Článok XIV.
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Obhliadka predmetu dražby
14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch ( § 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách ), pričom prvá sa uskutoční dňa 27.02.2015 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
06.03.2015 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu
dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach
spojených s ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť a z povinností ustanovených osobitným predpisom.
14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred
predmetom dražby. Účasť na obhliadke je odporúčané telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu
obhliadky do 15:00 hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 915 / 956 611.
Článok XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
15.1 V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. 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 ( § 23 zákona o dobrovoľných
dražbách. ). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. Ak vydražiteľ zmaril dražbu
alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je
možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5
zákona o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu
najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb,
dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v
Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj
oznámenie o neplatnosti dražby.
Článok XVI.
Záver
16.1 Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené príslušným orgánom v zmysle § 82 ods. 2
písm. b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200 115. Predmet dražby bol a je zaradený do súpisu majetku podstát.
v Trenčíne dňa 10.02.2015

...................................................
JUDr. Matúš Košara
navrhovateľ dražby
v Trenčíne, dňa 10.02.2015
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...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS
dražobník

K003804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Teplan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2013_S1313
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2013
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Druh podania:

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982,
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ladislav Teplan, nar.
09.02.1982, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, ktoré bolo zverejnené dňa 03.06.2013 v Obchodnom vestníku č.
105/13, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Teplan, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, nar.
09.02.1982 (ďalej len „Úpadca“) a za správcu úpadcu bol ustanovený: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie
Košická 56, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1175 (ďalej len „Pôvodný správca“)
Dňa 05.09.2013 sa konala prvá schôdza veriteľov, ktorú zvolal Pôvodný správca dňa 23.08.2013 zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 163/13. Prvá schôdza veriteľov schválila:
a. návrh veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IĆO: 00 151 653 (ďalej len
„SLSP, a.s.“) výmenu Pôvodného správcu za nového správcu: Mgr. Milena Nosková, sídlo kancelárie:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava.
b. Za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ SLSP, a.s.. (ďalej len „Zástupca veriteľov“)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu, ktoré bolo
zverejnené dňa 30.09.2013 v Obchodnom vestníku č. 188/13, bol odvolaný Pôvodný správca a za nového správcu
bol vymenovaný správca Mgr. Milena Nosková, sídlo kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava (ďalej len
„Správca“).
I.II. ČIASTKOVÝ ROZVRH
Dňa 13.02.2014 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 30/14 Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty (ďalej len „Oznam“),
Vzhľadom k tomu, že v lehote 30 dní od zverejnenia Oznamu nebola podaná námietka poradia pohľadávky proti
podstate, Správca dňa 07.04.2014 zostavil čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty Úpadcu, a to nasledovne:

Čiastkový rozvrh
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č. opis súpisovej
listu zložky majetku

1

Pohľadávky mzdy úpadcu za
rok 2013

2

Peňažná
hotovosť

spôsob
speňaženia

Konkurzy a reštrukturalizácie

dôvod
výberu
nadobúdateľ
spôsobu
speňaženia

výťažok zo
speňaženia

3
760,40 €

P. č. Veriteľ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

187,91
€

190,11
€

2
5

2

2,20 €

odmena
správcu

celková výška
priradených
čistý
p.p. vrátane
výťažok
odmeny
správcu

Slovenská
Sporiteľňa, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.

Výška
celkovej
prihlásenej
sumy
pohľadávky
17
354,52 €
7
589,82 €
3
391,57 €

24,81 €
5
ZUNO BANK AG
246,53 €
3
Tatra banka, a.s.
561,34 €
1
Tatra banka, a.s.
348,60 €
Tatra banka, a.s.

857,09 €
1
Tatra banka, a.s.
035,60 €
PROFI CERDIT
2
Slovakia, s.r.o.
043,60 €
PROFI CERDIT
2
Slovakia, s.r.o.
893,32 €
Všeobecná
2
úverová banka,
317,72 €
a.s.
Všeobecná
2
úverová banka,
283,12 €
a.s.
Všeobecná
1
úverová banka,
514,98 €
a.s.
Všeobecná
1
úverová banka,
842,93 €
a.s.
Všeobecná
1
úverová banka,
510,76 €
a.s.
Všeobecná
2
úverová banka,
281,75 €
a.s.
Všeobecná
1
úverová banka,
752,36 €
a.s.
Všeobecná
1
úverová banka,
185,87 €
a.s.
POHOTOVOSŤ,
1
s.r.o.
248,00 €
POHOTOVOSŤ,
s.r.o.
584,00 €
TELERVIS PLUS
2
a.s.
047,50 €
63 915,79 €

Výška
zistenej
pohľadávky
17 354,52
€
7 589,82
€
3 391,57
€
24,81
€
5 246,53
€
3 561,34
€
1 348,60
€
857,09
€
1 035,60
€
2 043,60
€
2 893,32
€
2 317,72
€
2 283,12
€
1 514,98
€
1 842,93
€
1 510,76
€
2 281,75
€
1 752,36
€
1 185,87
€
1 248,00
€
584,00
€
2 047,50
€

percento
uspokojenia
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%
8,72%

výška
uspokojenia
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom
1
512,45 €

2,20 €

187,91
€

190,11
€

úhrn uspokojenia
veriteľa
čiastkovým
rozvrhom
1 512,45 €

661,46 €
295,58 €
959,20 €

2,16 €

457,24 €

457,24 €
310,37 €
117,53 €
74,70 €

592,85 €

90,25 €
178,10 €

430,25 €

252,15 €
201,99 €
198,97 €
132,03 €
160,61 €
131,66 €
198,86 €
152,72 €

1 280,20 €

103,35 €

108,76 €

108,76 €

50,90 €

50,90 €

178,44 €

178,44 €

63 915,79

5
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3
570,29 €
2
000,00 €

000,00 €
760,40 €

1

výška
priradených
pohľadávok
proti podstate
bez odmeny
správcu

Deň vydania: 18.02.2015

5
570,29 €
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63 915,79 €

SPOLU

63 915,79
€

8,72%

5

Deň vydania: 18.02.2015

5 570,29 €

570,29 €

právny dôvod
čas
čas
č. vzniku
čas vzniku p.
splatnosti p. uspokojenia p. veriteľ p. p.
listu pohľadávky proti p.
p.
p.
podstate

dôvod
priradenie k
priradenia p.
zložkám súpisu
p. k zložkám výška p. p.
speňaženého
súpisu
majetku
majetku

1

poštovné

30.10.2013

30.10.2013

30.10.2013

správca

1

2

poštovné

2.12.2013

2.12.2013

2.12.2013

správca

1

1,10
€
1,10
€
2,20
€

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA
Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť
nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
(2) Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu 1a) (ďalej len "podriadené
pohľadávky") sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné
uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
(3) Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo
patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok
zabezpečovacím právom sa v konkurze neprihliada.
Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) 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 (ďalej len "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.
(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.
II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 13.02.2015 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:
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Konečný rozvrh - všeobecne
dôvod
výška priradených
č. opis súpisovej spôsob
výberu
výťažok zo pohľadávok proti
nadobúdateľ
listu zložky majetku speňaženia spôsobu
speňaženia podstate bez
speňaženia
odmeny správcu

1

Pohľadávky mzdy úpadcu
za obdobie
konkurzu
(okrem miezd
zaradených do
čiastkového
rozvrhu)

3

Preddavok

4

Oprava úrokov

odmena
správcu

celková výška
priradených
čistý
p.p. vrátane
výťažok
odmeny
správcu

392,83 €

942,93 €

9
843,06 €

8
550,01 €

900,13 €

664,00 €

664,00 €

0,75 €

0,75 €

10
507,81 €

9
550,01 €

392,83 €

942,93 €

564,88 €

Konečný rozvrh - pohľadávky proti podstate

právny dôvod
čas
č. vzniku
čas vzniku
splatnosti
listu pohľadávky
p. p.
p. p.
proti podstate

dôvod
priradenia
čas
priradenie k zložkám
p. p. k
uspokojenia veriteľ p. p. súpisu speňaženého
výška p. p.
zložkám
p. p.
majetku
súpisu
majetku

1

Z rozvrhu

Správca

1

Z rozvrhu

Pôvodný
správca

1

Z rozrvhu

Správca

1

2

3

4

5

6

6

Poštovné

2014

Poštovné

2013

Odmena
správcu za
speňažovanie
(ponížená o
odmenu v
zmysle
čiastkového
rozvrhu)
Odmena
správcu do 1.
schôdze
veriteľov
Cestovné
náhrady za rok
2013
Súdny poplarok
vo výške 0,2 %
za konkurzné
konanie
Poplatky ze
vedenie účtu

2014
2013

2014

29.3.2014

29.3.2014

Priebežne
počas kk

Pôvodný
správca

1

2013

2013

Priebežne
počas kk

Pôvodný
správca

1

2015

2015

Z rozvrhu

Súd

1

Priebežne
počas kk

Banka

1

2013-2015 2013-2015

1,10 €
15,10 €

392,83 €

331,94 €

152,96 €

33,00 €

16,00 €
942,93 €

P.
Veriteľ
č.

Výška
celkovej
Výška
prihlásenej zistenej
sumy
pohľadávky
pohľadávky

percento
uspokojenia
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom

výška
uspokojenia
pohľadávky
čiastkovým
rozvrhom

úhrn
uspokojenia
veriteľa
čiastkovým
rozvrhom

percento
uspokojenia
pohľadávky
konečným
rozvrhom

výška
uspokojenia
pohľadávky
konečným
rozvrhom

úhrn
uspokojenia
veriteľa
konečným
rozvrhom
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úhrn
uspokojenia
veriteľa celkovo
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Slovenská
Sporiteľňa, a.s.
Prima banka
2
Slovensko, a.s.
Prima banka
3
Slovensko, a.s.
Prima banka
4
Slovensko, a.s.

17
354,52 €
7
589,82 €
3
391,57 €

17
354,52 €
7
589,82 €
3
391,57 €

24,81 €
5
5 ZUNO BANK AG
246,53 €
3
6 Tatra banka, a.s.
561,34 €
1
7 Tatra banka, a.s.
348,60 €

24,81 €
5
246,53 €
3
561,34 €
1
348,60 €

1

8 Tatra banka, a.s.

857,09 €
1
9 Tatra banka, a.s.
035,60 €
PROFI CERDIT
2
10
Slovakia, s.r.o. 043,60 €
PROFI CERDIT
2
11
Slovakia, s.r.o. 893,32 €
Všeobecná
2
12 úverová banka,
317,72 €
a.s.
Všeobecná
2
13 úverová banka,
283,12 €
a.s.
Všeobecná
1
14 úverová banka,
514,98 €
a.s.
Všeobecná
1
15 úverová banka,
842,93 €
a.s.
Všeobecná
1
16 úverová banka,
510,76 €
a.s.
Všeobecná
2
17 úverová banka,
281,75 €
a.s.
Všeobecná
1
18 úverová banka,
752,36 €
a.s.
Všeobecná
1
19 úverová banka,
185,87 €
a.s.
POHOTOVOSŤ,
1
20
s.r.o.
248,00 €
POHOTOVOSŤ,
21
s.r.o.
584,00 €
TELERVIS
2
22
PLUS a.s.
047,50 €
HOME CREDIT
23
SLOVAKIA, a.s. 338,15 €
Consumer
2
24 Finance Holding,
221,43 €
a.s.
Consumer
25 Finance Holding,
37,30 €
a.s.
Consumer
2
26 Finance Holding,
190,93 €
a.s.
Consumer
27 Finance Holding,
34,08 €
a.s.
Consumer
1
28 Finance Holding,
331,98 €
a.s.
Consumer
29 Finance Holding,
38,88 €
a.s.
Mikroúvery, s. r.
30
o.
58,10 €
Mikroúvery, s. r.

857,09 €
1
035,60 €
2
043,60 €
2
893,32 €
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8,72%

1 512,45 €

1 512,45 € 13,57%

8,72%

661,46 €

13,57%

8,72%

295,58 €

13,57%

8,72%

2,16
€

959,20 € 13,57%

8,72%

457,24 €

457,24 € 13,57%

8,72%

310,37 €

13,57%

8,72%

117,53 €

13,57%

8,72%
8,72%

74,70
€
90,25
€

13,57%
592,85 € 13,57%

8,72%

178,10 €

13,57%

8,72%

252,15 €

430,25 € 13,57%

2
317,72 €

8,72%

201,99 €

13,57%

2
283,12 €

8,72%

198,97 €

13,57%

1
514,98 €

8,72%

132,03 €

13,57%

1
842,93 €

8,72%

160,61 €

13,57%

1
510,76 €

8,72%

131,66 €

13,57%

2
281,75 €

8,72%

198,86 €

13,57%

1
752,36 €

8,72%

152,72 €

13,57%

1
185,87 €

8,72%

103,35 €

1 280,20 € 13,57%

1
248,00 €

8,72%

108,76 €

13,57%

584,00 €
2
047,50 €

8,72%
8,72%

50,90
€
178,44 €

159,66 € 13,57%
178,44 € 13,57%
13,57%

338,15 €
2
221,43 €

13,57%
13,57%

37,30 €
2
190,93 €

13,57%
13,57%

34,08 €
1
331,98 €

13,57%
13,57%

38,88 €

13,57%

58,10 €

Deň vydania: 18.02.2015
2 355,25
€

2 355,25 €

1 030,04
€
460,28
€
3,37
€
712,03
€

1 493,69 €
712,03 €

2 452,89
€
1 169,27
€

483,32
€
183,02
€
116,32
€
140,55
€

923,21 €

1 516,06
€

277,34
€
392,66
€

670,01 €

1 100,26
€

314,55
€
309,85
€
205,60
€
250,11
€
205,03
€
309,66
€
237,82
€
160,94
€

1 993,57 €

3 273,76
€

169,37
€
79,26
€
277,87
€
45,89
€

248,63 €
277,87 €
45,89 €

408,29
€
456,31
€
45,89
€

301,48
€
5,06
€
297,34
€
4,63
€
180,77
€
5,28
€

794,55 €

794,55
€

7,88
€
29,81

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

53

3 867,70
€

37,70
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31

Mikroúvery, s. r.
o.
219,67 €

32 KESIDY, s.r.o.
SPOLU

Konkurzy a reštrukturalizácie
13,57%

219,67 €

92,00 €
92,00 €
70 478,31
70
€
478,31 €

13,57%
8,72%

5 570,29 €

5 570,29 € 13,57%

Deň vydania: 18.02.2015
29,81

37,70 €

€
12,49

12,49 €

€
9 564,88
€

9 564,88 €

37,70
€
12,49
€
15 135,17
€

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.

Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.02.2015

Mgr. Milena Nosková - správca

K003805
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:
Záhradnícka 51, 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

24

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Pracovný pult - 3 x stôl + 2 x spojovacia
1/1
časť

1

80,00 €

25

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Stolička

1/1

3

40,00 €

26

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Sedačka - trojsedák

1/1

1

30,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Kreslo

1/1

2

30,00 €

28

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Obraz

1/1

2

20,00 €

29

Hnuteľná vec/súbor
hnuteľných vecí

Skrine - 3x biela + 2 x hnedo-biela

1/1

1

70,00 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K003806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Jajcaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Miroslav Ňuňuk správca úpadcu: Štefan Jajcaj, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, nar.: 12.05.1958,
týmto v zmysle ust. § 28 ods, 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi
doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
·

Dňa 12.02.2015 od veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava a to súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 2 v celkovej sume 29.951,80 €, ktoré
boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 13.02.2015

JUDr, Miroslav Ňuňuk, správca

K003807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N A T P R O spol. s r. o. v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 541
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2010/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v konkurznom konaní, 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, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom zástupcu veriteľov
zo dňa 12.01.2015, II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
úpadcu: N A T P R O spol. s.r.o. v likvidácii, v konkurze, so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO:
31 324 541 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Číslo
súpisovej
zložky

Deň
zápisu Dôvod zapísania
majetku
do majetku
do Dlžník
súpisu
súpisu

8.

23.07.2014

Právny dôvod vzniku

Celková
suma

Súpisová
hodnota v €

Regresný nárok Úpadcu voči spoločnosti
§ 67 ods. 1 písm. GENETIK
GENETIK FARM, s.r.o. z titulu splnenia dlhu 223.250,223.250,- €
b) ZKR
FARM, s.r.o. spoločnosti GENETIK FARM, s.r.o. jej veriteľovi €
Úpadcom

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1.
zloží vratnú zálohu vo výške 20,00,- € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. SK41 1100
0000 0026 2000 1679);

2.

ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu;

3.

kritériom pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

4.
v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
podania v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 20,00,- € v prospech
konkurznej podstaty;

5.

záloha zložená záujemcami, ktorých ponuka nebola zástupcom veriteľov označená za víťaznú bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.
záloha zložená záujemcami, ktorých ponuka nebola zástupcom veriteľov označená za víťaznú bude
dotknutým záujemcom vrátená do 5 pracovných dní odo dňa doručenia stanoviska zástupcu veriteľov.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/32 11 53 00, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

Zástupca veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu
v prípade, ak táto bude zjavne neadekvátna.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „N A T P R
O spol. s.r.o. – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
-

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);

-

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení II. kola verejného
ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej časti majetku konkurznej podstaty,
bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu.

Správca svoje písomné vyhodnotenie predloží zástupcovi veriteľov s odporučením víťazného záujemcu, pričom
definitívne určí víťazného záujemcu zástupca veriteľov písomným stanoviskom, ktoré doručí správcovi.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia stanoviska zástupcu veriteľov.

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

K003808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 2:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, IČO: 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 2:
v celkovej sume 16,50 Eur.

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

K003809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFEKTA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 85101 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 323 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/3/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
3R/3/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka EFEKTA, spol. s r. o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO:31 323 561
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom
znení
Miesto konania: Dulovo námestie č. 1, 821 08 Bratislava, Dátum konania: 10.02.2015, Začiatok konania:
11,10 hod. Prítomní: JUDr. Juraj Puskailer, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice, Ing. Viktor
Leščinský, finančný manažér dlžníka, členovia veriteľského výboru: BT REAL a.s., BISENC TRADING a.s., HCPF
s.r.o., PROGRAM: 1. Otvorenie, 2. Voľba predsedu veriteľského výboru, 3. Rôzne, 4. Záver, AD 1. Otvorenie
prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Juraj Puskailer, pričom
prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii.
AD 2. Správca dlžníka JUDr. Juraj Puskailer vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: BT REAL a.s., IČO: 29 014 255, Dubinské Kaštánky, Česká republika
Hlasovanie: ZA: 3 veritelia – 3 hlasy, PROTI: nikto, ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné UZNESENIE č. 01-VV- 3R/3/2014
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa BT REAL a.s., IČO: 29 014 255, Dubinské Kaštánky, Česká republika.
AD 3. V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj
o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka, pričom členovia veriteľského výboru
výslovne súhlasili s komunikáciou medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom
e-mailovej pošty.
AD 4. Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ BT REAL a.s., IČO: 29 014 255,
Dubinské Kaštánky, Česká republika, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 01-VV-3R/3/2014zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia
§ 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 10.02.2015, predseda veriteľského výboru BT REAL a.s. zastúpený: JUDr. Peter Andris
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K003810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň – AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 789 169
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jozef Štrbáň – AVANT PLUS Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Hattalova 34/40, 028 01 Trstená IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 33 789 169, Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina
sp. zn. správcu: 4K/21/2014 S 1433
k sp. zn.: 4K/21/2014

Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Právny titul: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 246,97
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 246,97 EUR

Hnuteľný majetok:
Nákladný príves zn. PV, TEČ: TS 783 YB
miesto umiestnenia: Hattalova 34/40, 028 01
stav opotrebovanosti: použitý
suma: 150,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 150,00 EUR
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K003811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň – AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 789 169
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jozef Štrbáň – AVANT PLUS Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Hattalova 34/40, 028 01 Trstená IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 33 789 169, Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina
sp. zn. správcu: 4K/21/2014 S 1433
k sp. zn.: 4K/21/2014

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., IČO: 36 234 176, Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 7

Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: Audi A8 Diesel II 4.2. L TDI DPF QUATTO TIPTRONIC, VIN:
WAUZZZ4E59N009605, ev. č.: PB 003282
rok výroby: 2008
miesto umiestnenia: Hattalova 34/40, 028 01
stav opotrebovanosti: použité
suma: 22.500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 22.500,00 EUR

K003812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFEKTA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 323 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/3/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
3R/3/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 323 561.
Spisová značka súdneho spisu: 3R/3/2014
Spisová značka správcovského spisu: 3R/3/2014 S1172
Dátum a čas konania: 10.02.2015 o 10,00 hod.
Miesto konania: Dulovo námestie č. 1, 821 08 Bratislava
Prítomní:
a.
b.
c.
d.

Predseda schôdze: JUDr. Juraj Puskailer, správca
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník OS Bratislava I
Ľuboš Krchňavý, štatutárny orgán dlžníka
Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)

Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných
veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR
5. Záver

Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka
JUDr. Juraj Puskailer. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
veriteľov
v
Obchodnom
vestníku
č. 243/2014 dňa 19.12.2014. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je podľa
§ 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná, nakoľko sa jej
zúčastňujú 13 veritelia, z toho 12 veritelia sú oprávnení hlasovať s celkovým počtom 4 276 027 hlasov. Súčasne
oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v reštrukturalizácii. Následne
navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod 2. Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti
Prednostne odovzdal správca slovo Ľubošovi Krchňavému, štatutárnemu orgánu dlžníka, ktorý v krátkosti vysvetlil
dôvody, pre ktoré sa dlžník ocitol v úpadku a vyjadril nádej, že s pomocou veriteľov bude reštrukturalizácia úspešná.
Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia
reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov
o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods.
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o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods.
1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.
Bod 3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 %
zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj zaradenie hlasovania o vyhlásení
konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na
prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok týkajúcich sa reštrukturalizácie.
Keďže ďalšie otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu
programu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný
alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov
veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe
veriteľov za členov veriteľského výboru:
a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa BT REAL a.s., IČO:
29 014 255 so sídlom v Dubinských Kaštánkoch, Česká republika.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 11 veritelia s počtom 4 254 975 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 21 052 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Za
prvého
člena
IČO: 29 014 255.

veriteľského

výboru

bol

riadne

zvolený

veriteľ

BT

REAL

a.s.,

b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa BISENC TRADING a.s.,
IČO: 27 185 541 so sídlom v Prahe, Česká republika.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 10 veritelia s počtom 4 233 123 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 21 052 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21 852 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2:
Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ BISENC TRADING a.s., IČO: 27 185 541.

c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa HCPF s.r.o., IČO: 44 410
930 so sídlom vo Zvolene.
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Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 10 veritelia s počtom 4 233 123 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 21 052 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21 852 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.3:
Za
tretieho
člena
IČO: 44 410 930.

veriteľského

výboru

bol

riadne

zvolený

veriteľ

HCPF

s.r.o.,

d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa DSP trade s.r.o., IČO:
46 112 936 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 3 veritelia s počtom 2 344 223 hlasov
proti: 7 veritelia s počtom 1 894 581 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 37 223 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.4:
Za štvrtého člena
IČO: 46 112 936.

veriteľského

výboru

bol

riadne

zvolený

veriteľ

DSP

trade

s.r.o.,

e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 1 veriteľ s počtom 15 371 hlasov
proti: 10 veritelia s počtom 4 238 804 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21 852 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa SLOVPOS CZ a.s., IČO:
27 605 141 so sídlom v Prahe, Česká republika.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
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proti: 11 veritelia s počtom 4 254 175 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21 852 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Jaroš Andrej, JUDr.,
IČO: 37 132 008 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 10 veritelia s počtom 4 238 804 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 37 223 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa power point, s.r.o., IČO:
45 857 041 so sídlom v Trenčíne.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 10 veritelia s počtom 4 238 804 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 37 223 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

i) Správca predložil na 9. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa VERAX, s.r.o., IČO:
36 350 141 so sídlom v Novej Dubnici.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 10 veritelia s počtom 4 238 804 hlasov
zdržal sa: 2 veritelia s počtom 37 223 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
j) Správca predložil na 10. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa TEXIKO PLUS s.r.o.,
IČO: 27 655 661 so sídlom v Havířove, Česká republika.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: nikto
proti: 9 veritelia s počtom 4 200 165 hlasov
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zdržal sa: 3 veritelia s počtom 75 862 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

k) Správca predložil na 11. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad v Bratislave so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 42 904 hlasov
proti: 10 veritelia s počtom 4 233 123 hlasov
zdržal sa: nikto
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

l) Správca predložil na 12. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 42 904 hlasov
proti: 10 veritelia s počtom 4 233 123 hlasov
zdržal sa: nikto
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

V zmysle § 127, ods. (1) ZKR ak po skončení hlasovania sú zvolení len štyria členovia veriteľského výboru, štvrtý
člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je len trojčlenný.
Zvolenými členmi veriteľského výboru sú veritelia:
1. člen VV: BT REAL a.s., IČO: 29 014 255 so sídlom v Dubinských Kaštánkoch, Česká republika
2. člen VV: BISENC TRADING a.s., IČO: 27 185 541 so sídlom v Prahe, Česká republika
3. člen VV: HCPF s.r.o., IČO: 44 410 930 so sídlom vo Zvolene
Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze veriteľov na
11,10 hod. na mieste konania schôdze veriteľov.
Bod 5.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a
zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 11,00 hod.
Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.
V Bratislave, dňa 10.02.2015, JUDr. Juraj Puskailer, predseda schôdze veriteľov
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K003813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Košč st.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.8.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Košč, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Košč st., bytom Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce, prechodne bytom Prostějovská 93, 080 01 Prešov,
s miestom podnikania Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce, IČO: 40 806 707, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty.

Hnuteľné veci:
por. č.

označenie veci

rok nadobudnutia

Spoluvlastnícky podiel

hodnota v Eur

1

Detský písací stôl + skrinky

2000

1/1 v režime BSM

30

2

Rozkladací gauč

1991

1/1 v režime BSM

40

3

Počítač + tlačiareň

2003

1/1 v režime BSM

50

4

Domáce kino

2004

1/1 v režime BSM

30

5

Fotoaparát

2007

1/1 v režime BSM

35

6

Fén na vlasy

1998

1/1 v režime BSM

5

7

Kuchynský riad - hrnce

1991

1/1 v režime BSM

10

8

Tanierová súprava

1991

1/1 v režime BSM

5

9

Kuchynský robot

2004

1/1 v režime BSM

30

10

Poháre, šálky a iné drobné vybavenie

1991

1/1 v režime BSM

30

11

Automatická práčka BOSH

2004

1/1 v režime BSM

100

12

Televízor SONY

2004

1/1 v režime BSM

100

13

Chladnička

1997

1/1 v režime BSM

40

14

Obývacia stena

2007

1/1 v režime BSM

150

15

Vysávač

2007

1/1 v režime BSM

25

16

Šijací stroj

2007

1/1 v režime BSM

30

17

Náradie na murárske práce

-

1/1 v režime BSM

400

18

Elektrická basgitara

-

1/1 v režime BSM

300

19

Mikrofon

1/1 v režime BSM

30

20

Gitarové kombo

1/1 v režime BSM

80

Deň zapísania majetku do súpisu: 01.02.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitážna k.s., správca úpadcu
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K003814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZARPA,s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 411, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 343 587
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2014 S1214
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa 13.02.2015 doručená súhrnná prihláška
2 nezabezpečených pohľadávov veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 v celkovej prihlásenej sume 5.027,91 EUR. Správca pohľadávky zapísal do zoznamu pohľadávok
dňa 13.02.2015.

K003815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Farbariková , rod. Hermanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Janette Farbariková ,
rod. Hermanovská, bytom Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika, dátum
narodenia: 14.03.1977, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis.
zn.: 1K/68/2014 zo dňa 06.02.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna
k.s., so sídlom správcovskej kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, bola ustanovená
do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 29/2015 zo dňa
12.02.2015.

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
Prešov, proc. no. 1K/68/2014, dated on 2015 February 6th bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets:
Janette Farbariková , rod. Hermanovská, permanent residence Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, Slovak republic, date of birth: 14th of March 1977, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the
office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, company identification No.: 36 795 364 was appointed to the
function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 29/2015 dated on February 12th 2015.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2015 Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.
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This resolution of the District Court Prešov became valid on February 13rd 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 Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika. V jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo 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. 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 administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovak Republic.
Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov)
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic.

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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K003816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Farbariková , rod. Hermanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Janette Farbariková , rod. Hermanovská, bytom
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou, nar.: 14.03.1977, týmto oznamuje, že nahliadnuť do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
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Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K003817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CNC Precision, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 63, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 843 888
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2009_S1313
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Č. konania: 4R/3/2009
Oznámenie o dražbe
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

Mgr. Milena Nosková, S 1313, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu CNC Precision, s.r.o.,
Navrhovateľ Karloveská 63, 841 04 Bratislava, IČO: 35 843 888

Dražobník

Mgr. Milena Nosková, S 1313, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu CNC Precision, s.r.o.,
Karloveská 63, 841 04 Bratislava, IČO: 35 843 888

Notár

JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Týmto oznámením o dražbe sa vyhlasuje konanie tretieho kola dobrovoľnej dražby v zmysle Záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa na speňažovanie majetku úpadcu zo dňa 06.02.2015.

1.Dražba

Deň konania dražby sa stanovuje na:

23. marca 2015 o 11:00 hod

Miesto konania dražby:

JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

2.Predmet dražby

Pozemok:

List vlastníctva č.: 9541
Parcelné číslo: 8114/114
Výmera v m²: 10.000 m²
Druh pozemku: Ostatné plochy
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Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená ostatná
inžinierska stavba a jej súčasti
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Vlastník: CNC Precision s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Titul nadobudnutia:

Kúpna zmluva zo dňa 06.02.2008 V 1268/08 - vz 737/08

4. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Dôvod dražby je konkurz na majetok úpadcu: CNC Precision, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava, IČO:
35 843 888.

V zmysle §30 zákona 527/2002Z.z., práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie
sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká
udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v stanovenej lehote.
V zmysle §31 zákona č. 527/2002 Z.z., ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva alebo iného
práva k predmetu dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražiteľovi, to platí aj o právach
vyplývajúcich zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností.

5.Obhliadka predmetu dražby
Termín obhliadky bol stanovený na 09.03.2015 a 16.03.2015, so začiatkom o 1100hod, obhliadku treba odsúhlasiť
na tel.č. 0903/367378.
Pokiaľ nebude umožnená riadna obhliadka predmetu dražby, bude obhliadka vykonaná v rámci možností.

6.Najnižšie podanie a minimálne prihodenie
Najnižšie podanie ..................................................... 143.000,00 €
Minimálne prihodenie.......................................................1.000,- €

7.Dražobná zábezpeka
Dražobná zábezpeka bola určená na........................... 20.000,- €

Dražobná zábezpeka musí byť uhradená bankovým prevodom na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900, poznámka: zábezpeka 4R/3/2009, vedený v SLSP, a.s., alebo bankovou zárukou v prospech
dražobníka, alebo notárskou úschovou v prospech dražobníka. Lehota pre zloženie dražobnej zábezpeky končí
otvorením dražby.
Účastník dražby je povinný pri registrácii na dražbu predložiť doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Až po
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Účastník dražby je povinný pri registrácii na dražbu predložiť doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Až po
splnení tejto náležitosti bude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné číslo.
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená bezodkladne.

8.Cena dosiahnutá vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nie vyššiu ako 6.638,80 € hneď po skončení dražby. Ak
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.638,80 € tak túto je povinný zaplatiť do 15 dní po skončení dražby,
a to prevodom v prospech bankového účtu dražobníka uvedeného v bode 8 Oznámenia o dražbe.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred konaním dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. V prípade, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením riadne a včas, prechádza na neho
vlastníctvo vydraženého predmetu dražby udelením príklepu.
V opačnom prípade zodpovedá vydražiteľ za škodu spôsobenú svojím konaním, ktorým zabránil prechodu
vlastníctva, a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu takto vzniknutej škody (škoda bude
uhradená z dražobnej zábezpeky, ak je škoda vyššia ako zložená dražobná zábezpeka, bude dražobník požadovať
jej uhradenie priamo od vydražiteľa).

9.Podmienky odovzdania predmetu dražby
V prípade, ak nadobudol vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby, je dražobník povinný odovzdať vydražiteľovi
predmet dražby. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, odovzdáva predmet dražby vydražiteľovi za účasti dražobníka
bývalý vlastník.
O odovzdaní predmetu dražby bude spísaný protokol, ktorý podpíše dražobník, vydražiteľ a bývalý vlastník.
Všetky náklady spojené s odovzdaním predmetu dražby nesie vydražiteľ, s výnimkou nadbytočných nákladov, ktoré
by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby a zodpovednosť za škodu spôsobenú predmetom dražby prechádza
z jej držiteľa na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
V prípade, ak bol vydražiteľovi riadne a včas oznámený termín odovzdania predmetu dražby, a vydražiteľ je s jeho
prevzatím v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

10.Doloženie práv
Účastník dražby, ktorý má k predmetu dražby predkupné právo, je povinný doložiť dražobníkovi svoje právo listinami
(originál alebo úradne overená kópia), a to najneskôr do začiatku dražby. Inak nie je možné takéto práva v dražbe
uplatniť.

11.Zastupovanie účastníkov dražby
Osoby poverené zastupovaním účastníka dražby sú povinné na vyzvanie Dražobníka alebo osoby Dražobníkom
písomne poverenej doložiť ich oprávnenia konať za účastníka dražby v podobe plnej moci výslovne určenej na
zastupovanie pri účasti na dražbe, na konanie podaní a na vydraženie predmetu dražby, s úradne overeným
podpisom.
Štatutárne orgány, likvidátori, prokuristi, správca konkurznej podstaty atď. sú povinní preukázať oprávnenie konať
za právnickú osobu výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace.
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12. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
(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;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

13.Záverečné ustanovenia
Dražba je prístupná verejnosti. Kópiu Oznámenia o dražbe zašle dražobník v zákonom stanovených lehotách
osobám uvedeným v § 17 ods. 5 zákona 527/2002Z.z.

v Bratislave, dňa 13.02.2015

Mgr. Milena Nosková, správca

K003818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014/S1450
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. aktualizujem súpis všeobecnej podstaty úpadcu nasledovne:

Číslo Názov

Druh

Súpisná hodnota

CHIRANA – PREMA Trade, s.r.o., Krajinská 1, Piešťany, IČO: 34107428
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1

CHIRANA – PREMA Trade, s.r.o., Krajinská 1, Piešťany, IČO: 34107428
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

132 520,34 Eur

2

Donau Property Management, a.s., Duklianska 14, Bardejov, IČO: 35966459
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

218 653,36 Eur

3

Ing. Imrich Tóth, Pohranice 304, Pohranice
Právny dôvod: Zmluva o úvere

Peňažná pohľadávka

16 425,00 Eur

4

AVIDOL, s.r.o., Ivánska cesta 10, Bratislava, IČO: 35931299
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

365 711,13 Eur

5

Obec Švedlár, Švedlár 87, IČO: 00329681
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

1 178 064,38 Eur

6

Specialist, s.r.o., Holanovo 1988, Hurbanovo, IČO: 45987921
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

29 774 890,28 Eur

7

Services & Management, s.r.o., Suché mýto 6, Bratislava, IČO: 46760394
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

1 536 872,29 Eur

8

STEEL – MAX, s.r.o., Farská 1739, Beluša, IČO: 36714739
Právny dôvod: Zmluva o úvere

Peňažná pohľadávka

2 027 624,84 Eur

9

PB DEVELOPMNET, s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava, IČO: 36689556
Právny dôvod: Zmluva o pôžičke

Peňažná pohľadávka

25 133,20 Eur

10

PARK REAL, a.s. v konk., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, IČO: 36382132
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

6 659 514,36 Eur

11

MPS cleaning company, s.r.o., Horná 1073, Čadca, IČO: 36769070
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

60 000,00 Eur

12

MACHO developing, s.r.o., Exnárova 28, Bratislava, IČO: 45926654
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

1 811 800,00 Eur

13

M elektronika, a.s. v konk., Nobelovo nám. 1260/5, Bratislava, IČO: 36396109
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

720 000,00 Eur

14

Lekáreň MARTIN, s.r.o., Palárikova 2659, Čadca, IČO: 36849413
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

214 000,00 Eur

15

Lekáreň Krásno, s.r.o., Palárikova 2659, Čadca, IČO: 36426539
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

400 500,00 Eur

16

HIROS, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO: 35805404
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

19 136,20 Eur

17

GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35795662
Právny dôvod: Zmluva o pripojení

Peňažná pohľadávka

240,00 Eur

18

FPF, s.r.o., Námestie SNP 13, Bratislava, IČO: 36860794
Právny dôvod: Nedoplatok na nájomnom

Peňažná pohľadávka

2 700,00 Eur

19

DH Finance Slovakia, a.s. v konk., Seberíniho 2, Bratislava, IČO: 35789701
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

502 687,71 Eur

20

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava,
Právny dôvod: Zmluva o bežnom účte

Pohľadávka z účtu

8 012,21 Eur

21

Donau Property Management, a.s., Duklianska 14, Bardejov, IČO: 35966459
Právny dôvod: Hromadná akcia

Iná majetková hodnota

100,00 Eur

22

Okresný súd Bratislava I,
Právny dôvod: Nespotrebovaný preddavok

Peňažná pohľadávka

1 659,70 Eur

23

Donau Property Management, a.s., Duklianska 14, Bardejov, IČO: 35966459
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

2 293 844,24 Eur

24

Specialist, s.r.o., Holanovo 1988, Hurbanovo, IČO: 45987921
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

5 307,00 Eur

25

MPS cleaning company, s.r.o., Horná 1073, Čadca, IČO: 36769070
Právny dôvod: Nedoplatok na nájomnom

Peňažná pohľadávka

14 900,25 Eur

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
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26

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Právny dôvod: vrátenie DPH

Iná majetková hodnota

99,50 Eur

27

Lekáreň MARTIN, s.r.o., Palárikova 2659, Čadca, IČO: 36849413
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

350 000,00 Eur

28

HIROS, s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava, IČO: 35805404
Právny dôvod: Zmluva o postúpení pohľadávok

Peňažná pohľadávka

41 442,59 Eur

29

FPF, s.r.o., Námestie SNP 13, Bratislava, IČO: 36860794
Právny dôvod: Nedoplatok na nájomnom

Peňažná pohľadávka

3 240,00 Eur

30

FPF, s.r.o., Námestie SNP 13, Bratislava, IČO: 36860794
Právny dôvod: Nedoplatok na nájomnom

Peňažná pohľadávka

26 950,00 Eur

31

XETA, s.r.o. Nobelovo námestie 5/1260, Bratislava, IČO: 17310491
Právny dôvod: Výťažok z konania sp. zn. 2K/12/2009

Iná majetková hodnota

8203,43 Eur

Uvedený súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu nahrádza a aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku
úpadcu zverejnený v OV č. 234/2014 a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 24/2015.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K003819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAME, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 222 968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2015-S 1673
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., sídlo kancelárie: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, správca v
konkurze úpadcu: FAME, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36
222 968, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava (Apollo Business Center, 2. poschodie; bližšie informácie na recepcii vo vestibule), v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.
Termín je vhodné vopred si dohodnúť u správcu na tel. č.: 0917 500 897, 0903 978 626.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
V Bratislave, dňa 13.02.2015.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
JUDr. František Gutek, komplementár
Správca úpadcu
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K003820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 325, 90041 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 697 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o., so sídlom Hlavná 325, 900 41 Rovinka,
IČO: 35 697 679, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/45/2014, týmto zverejňuje
číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
2949000364/1100 vedený v Tatra banke, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je
účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu PIVOVAR CODECON spol. s r. o.

K003821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAME, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 222 968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2015-S 1673
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: FAME, spol. s r.o., so
sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 222 968, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 61606/B (ďalej len ako „Úpadca“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 6K/2/2015 zo dňa 05.02.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie: Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 166 142, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 28/2015 zo dňa 11.02.2015.
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
Bratislava I, proc. no. 6K/2/2015, dated on 5th February 2015 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: FAME, spol. s r.o., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovak republic, company identification
No.: 36 222 968 and our company Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, Slovak Republic, company identification No.: 47 166 142, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 28/2015 dated on 11th February 2015.
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Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2015. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 12th 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 Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I, Slovenská republika, spis. zn.
6K/2/2015.
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
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovak Republic.
Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court
Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the proc. no. 6K/2/2015.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration 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 Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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.

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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy 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 fulfill 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 trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

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

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

Bratislava, 13th February 2015
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu / debtor´s trustee,
JUDr. František Gutek, komplementár spoločnosti / unlimited partner

K003822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 18.02.2015

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
6R/3/2014 S1172
6R/3/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii

Spis. značka súdneho spisu:

6R/3/2014

Dlžník:

IRO, s.r.o.

Sídlo:

Cintorínska 22, Bratislava 811 08, Slovenská republika

IČO:

34 132 121

Dátum a čas konania zasadnutia:

12.02.2015 o 14:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Správca:

JUDr. Juraj Puskailer

Prítomní:

·
·
·

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, v zastúpení JUDr. Katarína Pacachová na základe poverenia;
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 814 16, IČO: 35 730 978,
v zastúpení JUDr. Jana Čaprnková na základe poverenia;
Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka;

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Diskusia a stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý oboznámil prítomných členov
veriteľského výboru s navrhovaným programom a konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané
v súlade so zákonom, na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru, a teda
veriteľský výbor je v zmysle § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) uznášaniaschopný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Diskusia a stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník riadne predložil veriteľskému výboru návrh
reštrukturalizačného plánu v zmysle ustanovenia § 143 ZKR. V zmysle § 144 ods. 1 ZKR veriteľský výbor rozhodne
do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí plánu. Ak má veriteľský výbor k
návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. Na
základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na definovanie
svojich pripomienok k reštrukturalizačnému plánu. Jednotliví členovia veriteľského výboru predniesli svoje
pripomienky k plánu ako aj položili príslušné otázky finančnému manažérovi dlžníka týkajúce sa detailov
podnikateľskej činnosti dlžníka ako aj budúcnosti jeho podnikania vo vzťahu k reštrukturalizačnému plánu. V rámci
diskusie bola konštatovaná potreba zapracovania pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru do plánu.
Záverom diskusie bolo dohodnuté, že plán je potrebné doplniť na základe pripomienok členov veriteľského výboru,
ktoré finančnému manažérovi dlžníka písomne na zasadnutí veriteľského výboru členovia veriteľského výboru
písomne predložili.

Predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o vrátení plánu na prepracovanie dlžníkovi. Zúčastnení
členovia veriteľského výboru hlasovali o výhradách voči plánu v zmysle vyššie uvedených pripomienok a stanovení
dodatočnej lehoty 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu dlžníkom nasledovne:
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
za:

2 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor s počtom hlasov 2, t. j. nadpolovičnou väčšinou v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR
predložený návrh reštrukturalizačného plánu vracia predkladateľovi plánu na prepracovanie. Veriteľský
výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle
pripomienok členov veriteľského výboru.
1. Záver
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, zástupca veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.
Bratislava, 12.02.2015
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
JUDr. Katarína Pacachová
predseda veriteľského výboru

K003823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrovského č.1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 082 528
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2014 S1613
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka
POLYGRA Košice, spol. s r. o ., so sídlom Ostrovského č. 1, 040 01 Košice, oznamujem, že bol na majetok
úpadcu Uznesením Okresného súdu Košice, sp. zn. 26 K/56/2014 zo dňa 2.2.2015, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 29/2015 zo dňa 12.2.2015 vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu podstaty .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste POLYGRA
Košice, spol. s r.o., Ostrovskeho č. 1, 040 01 Košice, Slovak Republic, my duty is to inform you, that District
Court in Košice, No. 26 K/56/2014 on the 2.2.2015 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 29/2015 dated
12.2.2015 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian 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 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as application, whereby the
court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as
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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.
V Košiciach, dňa 12.2.2015/In Košice, on 12.2.2015
JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. , správca/trustee

K003824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrovského č.1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 082 528
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2014 S1613
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Peter Grendel PhD., správca dlžníka: POLYGRA Košice, spol. s r.o., so sídlom Ostrovského č. 1, 040 01
Košice, IČO: 17 082 528 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Štúrovej 27, 040 01 Košice, 4 poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 15.00 hod. Termín
je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905 607 970.

V Košiciach dňa 12.2.2015
JUDr. Ing. Peter Grendel PhD., správca

K003825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 951 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2011 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Druh: Stavba
Popis stavby: Poľnohospodárska budova
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Číslo listu vlastníctva:1080
Katastrálne územie: Brodno
Súpisová hodnota majetku: 460 Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/112
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: novoobjavený majetok
Žilina 16. 02. 2015
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K003827
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, zn. správcu: S 1172, uznesením č. k. 6K/24/2013-461 zo dňa
14.01.2015 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K003828
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, zn. správcu: S 1172, uznesením č. k. 6K/24/2013-461 zo dňa
14.01.2015 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K003829
Spisová značka: 6K/45/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
CITY Optik s.r.o., so sídlom
Zohorská 1, 841 01 Bratislava, správcom ktorého je AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19,
811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1611, uznesením č. k. 6K/45/2013-136 zo dňa 14.01.2015, rozhodol o povolení
vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bytrica. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K003830
Spisová značka: 8K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MIRABEL, spol
s. r. o., so sídlom Levočská 29,
064 01 Stará Lubovňa, IČO: 31 679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01
Stará Lubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTNAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta
10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - OTNAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281, aby sa do
20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu
(stav hotovosti, stav pokladne)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- poslednú riadnu individuálnu
a o zmene aúčtovnú
doplnení závierku.
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003831
Spisová značka: 8K/3/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/3/2015

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa : MIRABEL, spol
s. r. o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Lubovňa, IČO: 31 679 099,
právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Lubovňa

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTNAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 281

nariaďuje sa pojednávanie
na deň
10.4.2015 o 13:00
hod.
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na ktoré sa predvoláva:
dlžník: OTNAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K003832
Spisová značka: 8K/3/2015
Spisová značka: 8K/3/2015

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MIRABEL, spol s. r. o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Lubovňa, IČO:
31 679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Lubovňa
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTNAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 281

súd nariadil pojednávanie

na deň 10.4.2015. o 13:00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: MIRABEL, spol s. r. o., so sídlom Levočská 29, 064
01 Stará Lubovňa, IČO: 31 679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01
Stará Lubovňa
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003833
Spisová značka: 6K/10/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERLAN, a.s., so sídlom
Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava , IČO: 31 343 325, správcom ktorého je JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1441, rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník

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: 18.02.2015

K003834
Spisová značka: 8K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: P & FACTORING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 2/A,
821 09 Bratislava, IČO: 35 882 140, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CITY PRESSBURG, s.r.o.,
so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414,
aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003835
Spisová značka: 8K/2/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/2/2015

Predvolanie

Vo veci

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

91 Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 882 140
navrhovateľa - veriteľa : P & FACTORING, s.r.o., so sídlom

Predvolanie
Obchodný vestník
33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa : P & FACTORING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 882 140

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 822 414

nariaďuje sa pojednávanie
na deň
10.4.2015 o 11:30
hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti
a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
(§ 120 ods. 4 O.s.p.). a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné
nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených

stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Obchodný vestník 33/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2015
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003836
Spisová značka: 8K/2/2015
Spisová značka: 8K/2/2015

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: P & FACTORING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO:
35 882 140,
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 822 414

súd nariadil pojednávanie

na deň 10.4.2015. o 11:30 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: P & FACTORING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 2/A,
821 09 Bratislava, IČO: 35 882 140

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: 18.02.2015

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003837
Spisová značka: 6K/74/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RECK, s.r.o., so sídlom
Studenohorská 27, 841 03 Bratislava, IČO: 43 865 640, správcom ktorého je Mgr. Alexandra Rapiová, so sídlom
kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1456
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Alexandru Rapiovú, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1456 z funkcie správcu úpadcu RECK, s.r.o., so sídlom Studenohorská 27, 841 03 Bratislava, IČO: 43
865 640.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003838
Spisová značka: 8K/65/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811
05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07
Bratislava, IČO: 35 790 288
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288, aby sa do 20 dní
od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
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pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
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súd na jeho majetok vyhlási konkurz.

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a)
zoznam všetkých
svojich peňažných záväzkov,
s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného
konania
30 dní v
Obchodný
vestník 33/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
18.02.2015
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003839
Spisová značka: 6K/47/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Julius Bauer International k.s., so
sídlom Kopčianska 90, 852 62 Bratislava, IČO: 35 949 091, správcom ktorého JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené správcovi od veriteľa: Ramez s.r.o., so sídlom Hybe 139, Hybe, IČO: 44 787
065, dňa 29.01.2015 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003840
Spisová značka: 8K/65/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/65/2014

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa : Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne
zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288

nariaďuje sa pojednávanie
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

na deň
10.4.2015 o 14:00
hod.
-------------------------------------------------------------
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288
Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

nariaďuje sa pojednávanie
na deň
10.4.2015 o 14:00
hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003841
Spisová značka: 8K/65/2014
Spisová značka: 8K/65/2014

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321
123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288

súd nariadil pojednávanie

na deň 10.4.2015. o 14:00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05
Bratislava

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003842
Spisová značka: 6K/5/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Astrová, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Ipeľská 2, 821 07 Bratislava, IČO: 36 851 558 správcom ktorého je JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom
kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441 na návrh obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania

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

97

Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 936,15 €.
Poučenie:
Proti tomuto 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 12.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003843
Spisová značka: 6K/76/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Babic - AUTOPARTNER,
s miestom podnikania Športová 142/18, 900 24 Veľký Biel, IČO: 32 136 854 správcom ktorého je Mgr. Ing. Róbert
Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243 na návrh 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 veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 256 006,66 €.
Poučenie:
Proti tomuto 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 12.2.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003844
Spisová značka: 2K/85/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Ján Bobor, nar. 29. 05.
1985, bytom 960 01 Zvolen - Môťová, Školská 281/15, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k. s., so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
4.
5.
6.

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Consumer Finance Holding, a.s. sumou 137,97 eura.
Ing. Peter Kindel sumou 42,66 eura.
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
republiky
podľa Group
zákona č.
200/2011
Z. z.
o Obchodnom vestníku
KOOPERATIVA
poisťovňa, Slovenskej
a.s. Vienna
Insurance
sumou
5,40
eura.
a o zmene asumou
doplnení288,80
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Martin Sobkovčík
eura.
Poštová banka, a.s. sumou 384,41 eura. 98
Tatra banka, a.s. sumou 232,25 eura.

S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Obchodný vestník 33/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2015
Správca u s p o k o j í veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poučenie:

Consumer Finance Holding, a.s. sumou 137,97 eura.
Ing. Peter Kindel sumou 42,66 eura.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sumou 5,40 eura.
Martin Sobkovčík sumou 288,80 eura.
Poštová banka, a.s. sumou 384,41 eura.
Tatra banka, a.s. sumou 232,25 eura.
Všeobecná úverová banka, a.s. sumou 112,28 eura

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003845
Spisová značka: 2K/32/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDISAN s.r.o., so sídlom
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 640 697, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10736/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jaroslav Ďaďo, so
sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 32/2012 - 236 zo dňa 15. 01. 2015
zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2015.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003846
Spisová značka: 3K/12/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka POLSPOL, s.r.o., so sídlom 969 01 Banská
Štiavnica, Pátrovská 7, IČO: 36 030 066, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 5374/S, uznesením č. k. 3K 12/2014 - 90 zo dňa 15. 01. 2015 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2015
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003847
Spisová značka: 1R/8/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Arch. Gabriel Ilončiak REKOSTAV s
miestom podnikania Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 613 779, zapísaný v registri: Okresný úrad Piešťany,
číslo živnostenského registra 204-4659 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 16.01.2015, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Ing. Arch. Gabriel Ilončiak REKOSTAV s miestom podnikania Horná 13,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 613 779, zapísaný v registri: Okresný úrad Piešťany, číslo živnostenského registra
204-4659.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.02.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003848
Spisová značka: 1K/60/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Sokolovská, nar.
02.09.1974, Mýtna 2, 985 53 Mýtna, správcom ktorého je Ing. Andrej Konkoľ, so sídlom kancelárie Petra
Jilemnického 22, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na rozhodnutie o námietkach veriteľa proti rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd námietkam nezabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
proti návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v časti odmeny správcu vyhovuje do výšky 684,51
Eur a odmenu správcu určuje vo výške 390,16 Eur .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K003849
Spisová značka: 30K/1/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Daniela Čipáková, rod. Gmitterová, nar. 30.01.1956,
bytom Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1653.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 11.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003850
Spisová značka: 30K/31/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11
Košice, IČO: 36 225 576 o návrhu navrhovateľa: Poľnohospodárske družstvo Hrušov, so sídlom Hrušov 1147, 925 02
Dolné Saliby, IČO: 00 587 478, zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná č. 6,
Šaľa, IČO: 47 241 543 na zrušenie uznesenia č. 2 prijatého na prvej schôdze veriteľov úpadcu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11
Košice,
IČO:vestník
36 22533/2015
576 o návrhu navrhovateľa:
Poľnohospodárske
družstvo Hrušov, so sídlom
1147,
925 02
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň Hrušov
vydania:
18.02.2015
Dolné Saliby, IČO: 00 587 478, zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná č. 6,
Šaľa, IČO: 47 241 543 na zrušenie uznesenia č. 2 prijatého na prvej schôdze veriteľov úpadcu takto
rozhodol
Návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003851
Spisová značka: 30K/31/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576 o
návrhu navrhovateľa: MALINOVO 70, s.r.o., so sídlom Križná 2, 811 07 Bratislava, IČO: 47 245 433 na povolenie
vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: MALINOVO 70, s.r.o., so sídlom Križná 2, 811 07 Bratislava,
IČO: 47 245 433 namiesto pôvodného veriteľa: RN Solutions s. r. o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava-Petržalka,
IČO: 47 515 040 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 9/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003852
Spisová značka: 30K/28/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, proti dlžníkovi: IMPERIUM, s.r.o., Námestie osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce, IČO:
36 593 362 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie Platanová 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S909.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, 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, o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka ako aj prehlásenie o existencii a hodnote
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene 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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U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu
o týchto
skutočnostiach
od ustanovenia
do funkcie záverečnú správu
o majetnosti
alebo
Obchodný
vestník
33/2015 a v lehote 45 dní
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 18.02.2015
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu, o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka ako aj prehlásenie o existencii a hodnote
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 11.2.2015
JUDr. Pavel Varga,
K003853
Spisová značka: 26K/15/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pallas Aténa, spol. s r.o., so sídlom
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, IČO: 31 734 448 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Michal Medviď, so sídlom
kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Michal Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1566 paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.2.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003854
Spisová značka: 26K/29/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SAMID s.r.o., so sídlom Rastislavova 96/B, 040 01
Košice, IČO: 36 465 631 o návrhu navrhovateľa: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 namiesto pôvodného veriteľa: Východoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 77 až
78.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo
týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo
týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho
ku Krajskému
a to písomne
v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice
I.
Obchodnýsúdu
vestník
33/2015 súdu v Košiciach,
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
18.02.2015
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 10.2.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003855
Spisová značka: 26K/16/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Puzder,
nar. 21.01.1974, bytom Jarná 57, 055 01 Margecany o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Puzder, nar. 21.01.1974, bytom Jarná 57, 055 01
Margecany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola 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.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003856
Spisová značka: 26K/77/2014
OZNAM
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/77/2014
vo veci
navrhovateľa : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
proti dlžníkovi: RESUSTIC - ZEMPLÍN s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.3.2015 o 11,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

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

103
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.3.2015 o 11,30 hod.
Obchodný vestník 33/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1.

Deň vydania: 18.02.2015

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 11. februára 2015

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 77/2014
vo veci
navrhovateľa:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
a ním označených
veriteľov 1/ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3/ Stredoslovenská energetika, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.3.2015 o 11,30

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka RESUSTIC ZEMPLIN s.r.o. , Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
a to
veriteľ č. 1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. , Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
veriteľ č. 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota
veriteľ č. 3. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na predvolanie
svedkov,
na ktorých
sa webovom
chcete na
pojednávaní
odvolať.
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
105
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi,
že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak
sa ustanovíte
povinní:a reštrukturalizácie
Obchodný
vestník
33/2015na pojednávanie ste
Konkurzy

Deň vydania: 18.02.2015

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 11. februára 2015

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003857
Spisová značka: 26K/77/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova
27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 proti dlžníkovi: RESUSTIC - ZEMPLÍN s.r.o., so sídlom Nemocničná 2407,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 592 269 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za
deň doručenia
súdneho
inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení
Obchodný
vestník
33/2015rozhodnutia alebo Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:súdneho
18.02.2015
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003858
Spisová značka: 32K/14/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič, nar.
1.1.1969, bytom Kopanická 62/42, Nitra - Janíkovce, ktorého správcom: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie
Michalská bašta 12, 950 54 Nové Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Milošovi Ággovi, adresa kancelárie Michalská bašta 12, 950 54 Nové
Zámky, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Milošovi Ággovi, adresa kancelárie
Michalská bašta 12, 950 54 Nové Zámky, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 343,76 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 26/14 do
3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003859
Spisová značka: 32R/9/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43
Čakajovce, IČO: 36 788 236, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce,
IČO: 36 788 236.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Petra Zemka, kancelária správcu Belopotockého 2, 811 05 Bratislava.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36
788 236, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
- uzatvorenie
zmluvy
o úvere,
o pôžičke Slovenskej
alebo o inom
dočasnom
poskytnutí
alebo
prijatí
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
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
peňažných prostriedkov;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu
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IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
-Obchodný
nadobudnutie
alebo prevod účasti na
obchodnej
spoločnosti, družstve alebo inej Deň vydania: 18.02.2015
vestníkúčasti
33/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
právnickej osoby;
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu;
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok;
- urobenie iného než bežného právneho úkonu;
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako 3 mesiacov;
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
5% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
- akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
- vykonania akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
- vykonania akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka, vrátane
uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
dlžníka INCODEC spol. s.r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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. 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. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.2.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 33/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2015

K003860
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Produktagro spol. s r.o.,
so sídlom 066 01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na poskytnutie súčinnosti, takto
rozhodol
Vyzýva konateľa úpadcu Rastislav Korenko, nar. 7.6.1969, bytom Starinská 2998/4, Humenné 066 01, aby správcovi
do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť spočívajúcu v predložení:
1.
Zoznam bankových účtov s uvedením zostatkov na účtoch;
2.
Kompletné účtovné závierka za roky 2010, 2011, 2012, 2013 - do vyhlásenia konkurzu (daňové
priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, správca audítora, výročná správa);
3.
Inventúrne súpisy a inventarizácie za obdobie rokov 2010, 2011, 2012 a 2013;
4.
Evidenciu dlhodobého majetku (hmotný, nehmotný a finančný), uvedenie jeho presného umiestnenia a
predloženie dokladov o jeho nadobudnutí;
5.
Zoznam odpredaného majetku ( dlhodobého majetku hmotného a nehmotného) za roky 2010, 2011,
2012 a 2013 (dôvod odpredania hnuteľného a nehnuteľného majetku a použitie týchto prostriedkov vrátane
predloženia zmlúv a faktúr za odpredaný majetok);
6.
Zoznam postúpených pohľadávok s uvedením dlžníka, výšky pohľadávky a ceny za postúpenie
pohľadávky, a to všetko za roky 2010, 2011, 2012, 2013 a zoznam pohľadávok;
7.
Zápočty pohľadávok a záväzkov za roky 2010, 2011, 2012, 2013;
8.
Zoznam exekučných konaní vedených v prospech dlžníka ako oprávneného;
9.
Zoznam exekučných konaní vedených v neprospech dlžníka ako povinného;
10.
Informácie o poskytnutých, resp. splácaných úveroch dlžníka vrátane všetkých zmlúv a iných
súvisiacich dokumentov;
11.
Informácie o ručení dlžníka za tretie osoby počas obdobia ako vyššie uvedené, vrátane všetkých zmlúv
a iných súvisiacich dokumentov;
12.
Informácie o ručení tretích osôb za dlžníka v období ako vyššie uvedené vrátane uvedenia spôsobu
ručenia a zabezpečenia;
13.
Informácie o tom, kde sú archivované alebo uložené všetky účtovné a mzdové doklady dlžníka a
zabezpečenie prístupu k týmto dokladom.
Zároveň ho poučuje, že ak konateľ úpadca ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jeho
predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165 000 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003861
Spisová značka: 2K/4/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štepán Drlík, nar. 19.06.1979,
podnikajúci pod obchodným menom Štěpán Drlík - SLAVOSPORT, s miestom podnikania, Brokoffova 1654/8, 058 01
Poprad -Spišská Sobota, IČO: 37 746 430, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so
sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/4/2014
-156 zo dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne,
so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Štepán Drlík, nar. 19.06.1979, podnikajúci pod
obchodným menom Štěpán Drlík - SLAVOSPORT, s miestom podnikania, Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad Spišská Sobota, IČO: 37 746 430, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 8 až 110 v celkovej výške 49.315,46 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
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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obchodným menom Štěpán Drlík - SLAVOSPORT, s miestom podnikania, Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad Spišská Sobota, IČO: 37 746 430, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 8 až 110 v celkovej výške 49.315,46 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú,
a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005.
Obchodný vestník
33/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2015
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003862
Spisová značka: 2K/1/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Baluch, nar. 11.11.1975,
bytom Pod Lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná
122, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/1/2014-69 zo dňa 15.01.2015 p o t
v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, bytom Pod Lesom 1477/17, 060 01 Kežmarok, v
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por.
č. 10 až 26 v celkovej výške 11.752,26 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003863
Spisová značka: 1K/17/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KPP, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Družstevná 2777, 066 01 Humenné, IČO: 46 406 239, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom
kancelárie Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/17/2014189 zo dňa 26.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042
91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
KPP, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Družstevná 2777, 066 01 Humenné, IČO: 46 406 239, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská
energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 12 v celom rozsahu vo výške
99,05 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2014.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003864
Spisová značka: 1K/15/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nylstar Slovakia, a.s., v konkurze, so
sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 36 466 531, správcom ktorého je Bankruptcy&Recovery Service k.s.,
so sídlom kancelárie Čemernianska 36, 093 03 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania,
uznesením 1K/15/2010-272 zo dňa 25.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Nylstar Slovakia,
a.s., v konkurze, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 36 466 531, namiesto pôvodného veriteľa
Vydáva energetika
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona
z. o Obchodnom
vestníku
Východoslovenská
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91200/2011
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prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 178 v
celom rozsahu vo výške 203,06 eura.
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nylstar Slovakia, a.s., v konkurze, so
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energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania,
uznesením 1K/15/2010-272 zo dňa 25.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Nylstar Slovakia,
a.s., v konkurze, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 36 466 531, namiesto pôvodného veriteľa
Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 178 v
celom rozsahu vo výške 203,06 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2014.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003865
Spisová značka: 2K/2/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu JZ, s.r.o., so sídlom 082 01 Kendice
400, IČO: 45 879 281, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01
Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej
vstup do konkurzného konania, uznesením č. k. 2K/2/2014-329 zo dňa 15.01.2015
p r i p u s t i l vstup
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu JZ, s.r.o., so sídlom 082 01 Kendice 400, IČO: 45 879 281, namiesto
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, v rozsahu
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 57 až
58 v celkovej výške 15.402,14 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003866
Spisová značka: 1K/48/2011
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mestský podnik služieb, s.r.o.
Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128, správcom
ktorého je JUDr. Ján Ninčák, MBA, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné 87, o návrhu
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup
do konkurzného konania uznesením 1K/48/2011-173 zo dňa 26.11.2014 pripustil vstup spoločnosti
Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania
ako veriteľa úpadcu Mestský podnik služieb, s.r.o. Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom Mierová 333/3, 094 31
Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s.,
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 102 v celom rozsahu vo výške 1 906,58 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2014.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003867
Spisová značka: 2K/3/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970,
bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Korch, so sídlom kancelárie
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Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970,
bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Korch, so sídlom kancelárie
Kukorelliho P.O. BOX 104 1505/50, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č.
k. 2K/3/2014-105 zo dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej
poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970,
bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 4 až 28 v celkovej výške 18.919,62 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003868
Spisová značka: 1K/7/2008
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CHATONEX spol. s r.o., v konkurze,
so sídlom Radvaň nad Laborcom 107, 067 01 Radvaň nad Laborcom, IČO: 31 698 697, správcom ktorého je JUDr.
Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania
uznesením 1K/7/2008-307 zo dňa 26.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu CHATONEX spol.
s r.o., so sídlom Radvaň nad Laborcom 107, 067 01 Radvaň nad Laborcom, IČO: 31 698 697, namiesto pôvodného
veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 4 239,33 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2014.

Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003869
Spisová značka: 2K/13/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Blažena Kalabová, nar.
27.04.1955, bytom Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 06601 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/13/2014-166
zo dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so
sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.04.1955, bytom
Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 4 až 8 v celkovej výške 2.799,55 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

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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K003870
Spisová značka: 1K/55/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodár Spišský Štvrtok, s.r.o.
v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 711 235, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Šperka, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania
uznesením 1K/55/2009-267 zo dňa 26.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Poľnohospodár
Spišský Štvrtok, s.r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 711 235, namiesto
pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211
222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 12 839,53 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2014.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003871
Spisová značka: 2K/15/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLPANI s.r.o., so
sídlom Levočská 3013/50, 058 01 Poprad, IČO: 36 478 202, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
COLPANI s.r.o., so sídlom
Levočská 3013/50, 058 01 Poprad, IČO: 36 478 202, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika
Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 209 až 214 v celom rozsahu vo výške
96.447,98 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003872
Spisová značka: 2K/15/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLPANI s.r.o., so sídlom Levočská
3013/50, 058 01 Poprad, IČO: 36 478 202, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 voči úpadcovi COLPANI s.r.o., so sídlom Levočská
3013/50, 058 01 Poprad, IČO: 36 478 202, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 129 až
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zozname
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potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 voči úpadcovi COLPANI s.r.o., so sídlom Levočská
3013/50, 058 01 Poprad, IČO: 36 478 202, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 129 až
150 (v konečnom zozname pohľadávok č.31/1-36/22 617-638) vo výške 227.781,49 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003873
Spisová značka: 2R/2/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Molčan, nar. 23.03.1964,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Molčan - SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71
Lipany, IČO: 14 366 371, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13,
080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 5.974,90
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003874
Spisová značka: 2K/66/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Tišák,
nar. 06.02.1979, bytom Sv. Anny 285/4, 065 03 Podolínec, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom
kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Stele Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 335,77 eura, ktoré jej budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 07.11.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 119/2014
(19/11-14).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Stely
Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 162,14 eura
zloženého dňa 07.11.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 119/2014
(19/11-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003875
Spisová značka: 2K/22/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mikuláš Marinič, nar.
23.10.1955, bytom Švermova 2692/31, 069 01 Snina, podnikajúceho pod obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy
a dráhy, s miestom podnikania 069 01 Snina, Staničná 1021, IČO: 14 294 508, správcom ktorého je JUDr. Gábor
Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením č. k. 2K/22/2012-286 zo dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Mikuláš Marinič,
nar. 23.10.1955, bytom Švermova 2692/31, 069 01 Snina, podnikajúceho pod obchodným menom Mikuláš Marinič
žeriavy a dráhy, s miestom podnikania 069 01 Snina, Staničná 1021, IČO: 14 294 508, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 51 až 330 v celkovej
výške 92.922,52 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003876
Spisová značka: 2K/22/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Žeňuch, nar.
28.07.1979, bytom Palárikova 1603/2, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,, uznesením č. k. 2K/22/2013-125 zo
dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom
ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Jaroslav Žeňuch, nar. 28.07.1979, bytom Palárikova
1603/2, 069 01 Snina, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde
Prešov prihláškami pod por. č. 6 až 12 v celkovej výške 2.436,95 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
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K003877
Spisová značka: 2K/26/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Cverdeľová, nar.
20.07.1976, bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák st., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
2K/26/2013-140 zo dňa 16.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej
poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976,
bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 65 až 97 v celkovej výške 16.717,27 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003878
Spisová značka: 2K/9/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORMSTAV s.r.o. Spišská Belá, so
sídlom Továrenská 1, 059 01 Spišská Belá, IČO: 36473049, správcom ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom
kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/9/2013-176 zo dňa
16.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi FORMSTAV s.r.o. Spišská Belá, so sídlom Továrenská 1, 059
01 Spišská Belá, IČO: 36473049, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom
súde Prešov prihláškami pod por. č. 33 až 43 v celkovej výške 5.883,68 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003879
Spisová značka: 2K/16/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Hubcej, nar. 26.11.1967,
podnikajúci pod obchodným menom Štefan Hubcej - DREVMONT, s miestom podnikania SNP 2509/28, 066 01
Humenné, IČO: 35 458 780, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,, uznesením č. k. 2K/16/2013-150 zo dňa 16.01.2015 p o t v r d i l
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava voči úpadcovi: Štefan Hubcej, nar. 26.11.1967, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Hubcej DREVMONT, s miestom podnikania SNP 2509/28, 066 01 Humenné, IČO: 35 458 780, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 51 až 69 v celkovej
výške 9.719,08 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
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Bratislava voči úpadcovi: Štefan Hubcej, nar. 26.11.1967, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Hubcej DREVMONT, s miestom podnikania SNP 2509/28, 066 01 Humenné, IČO: 35 458 780, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 51 až 69 v celkovej
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eura33/2015
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IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003880
Spisová značka: 2K/5/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Lešičková, nar.
27.08.1980, bytom Pod Papierňou 37, A/6, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č.
k. 2K/5/2013-116 zo dňa 15.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej
poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Viera Lešičková, nar. 27.08.1980,
bytom Pod Papierňou 37, A/6, 085 01 Bardejov, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 7 až 18 v celkovej výške 9.747,35 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003881
Spisová značka: 2K/10/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Nahaj, nar. 21.02.1977,
bytom Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/10/2013-145 zo
dňa 16.01.2015 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom
ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi: Ján Nahaj, nar. 21.02.1977, bytom Sídlisko Okulka 12/13,
093 01 Vranov nad Topľou, v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa prihlásenej na Okresnom súde
Prešov prihláškou pod por. č. 8 v celkovej výške 106,67 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015.
Okresný súd Prešov dňa 12.2.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003882
Spisová značka: 40K/41/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANS - TOP spol. s r. o. v konkurze
so sídlom Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO 36 330 574, ktorého správcom Licitor recovery, k. s. so sídlom
kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388, o návrhu správcu
na uznanie konkurzu za malý takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 40K/41/2014-126 zo dňa 23.12.2014, vedený voči
úpadcovi TRANS - TOP spol. s r. o. v konkurze so sídlom Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO 36 330 574, z a
m a l ý a o t v á r a malý konkurz.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K003883
Spisová značka: 38K/8/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom
Mládežnícka 1430/2, 020 01 Púchov, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Demčák so sídlom kancelárie Štefánikova
8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581, 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 pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo
výške 13 501,54 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 57/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 12.2.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K003884
Spisová značka: 38K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V & S Trade spol. s r. o. v konkurze so
sídlom 1. Mája 77, 972 51 Handlová, IČO 45 652 589, ktorého správcom je Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 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
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín 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 21 795,70 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 30/S-1, 30/S-2, 42/D-1 až 42/D-4.
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 12.2.2015
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Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K003885
Spisová značka: 23K/36/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., IČO 45869464, Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eva Soósová, nar. 16.10.1965, 925 04
Tomášikovo 9, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Eva Soósová, nar. 16.10.1965, 925 04 Tomášikovo 9, predbežného správcu JUDr.
Alenu Kaplanovú, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.2.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K003886
Spisová značka: 23K/14/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Margita Firbasová, nar.
7.10.1941, Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín, správcom majetku ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie:
Hornopotočná 16, Trnava, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a JUDr. Lei Gubovej, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, Trnava, paušálnu odmenu vo výške
663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.2.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K003887
Spisová značka: 23K/22/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972,
Nový rad 173/26, 930 13 Horné Mýto, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972,
Nový rad 173/26, 930 13 Horné Mýto, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, takto
rozhodol
Súd správcovi v r a c i a preplatok súdneho poplatku z výťažku vo výške 83,66 eur prostredníctvom
prevádzkovateľa systému po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť
podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, 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.
Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby
každý účastník dostal jeden rovnopis.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.2.2015
Mgr. Barbora Odnogová, vyššia súdna úradníčka
K003888
Spisová značka: 23K/22/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972,
Nový rad 173/26, 930 13 Horné Mýto, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 12.2.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003889
Spisová značka: 2K/2/2015

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Kolenčík, nar. 15.10.1977, bytom Cyrila a Metoda
330/4, 029 01 Námestovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Michal Kolenčík, nar. 15.10.1977, bytom Cyrila a Metoda 330/4, 029 01
Námestovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003890
Spisová značka: 2K/35/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RAMET, spol. s r.o., so sídlom Dlhá
916/88A, 010 09 Žilina, IČO: 36 397 571, zastúpeného opatrovníkom: Ing. Tiborom Kozinkom, nar. 31.01.1964,
bytom Brezová 8499/35B, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Helsinská
33, 036 08 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3.058,89
eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový
úrad Žilina, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
26 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
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Spisová značka: 1K/13/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AHP SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841,
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Veľká Okružná
43, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 13/2013-148 zo dňa 8.1.2015 povolil Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok zapísaných v zozname
pohľadávok pod číslami 16 - 19, spolu vo výške 2.356,98 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003892
Spisová značka: 1K/15/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Urmín, nar. 25.2.1974, bytom O.
Borodáčovej 5787/14, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: Radlinského 47,
026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 1K 15/2013-176 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 6.204,71 €, zapísaných v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 22 - 30 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, vyšší súdny úradník
K003893
Spisová značka: 1K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Ligač, nar. 9.8.1967, Chalupkova
158/30, 022 01 Čadca, zastúpeného: JUDr. Róbert Slamka, advokát, Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, správcom
ktorého je: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 1/2014112 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 4.579,01 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 44- 58 na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003894
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karin Gogoláková VPIK CHINCHILLA servis, Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín, IČO: 35 015 039, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so
sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 29/2013-215 zo dňa 8.1.2015 povolil
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do
konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484, v rozsahu pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 07S01 - 07S14, spolu vo výške 3.383,88
eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 29/2013-215 zo dňa 8.1.2015 povolil
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do
konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484, v rozsahu pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 07S01 - 07S14, spolu vo výške 3.383,88
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003895
Spisová značka: 4K/26/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Máliková, nar. 29.9. 1978,
bytom Liptovská 5300/16, Ružomberok, uznesením 4K 26/2012-244 zo dňa 2.7. 2014 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874,
vedených v zozname pohľadávok pod číslami 27 a 28, spolu vo výške 366,07 EUR, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 26.7. 2014.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003896
Spisová značka: 4K/26/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Máliková, nar. 29.9.1978, bytom
Liptovská 5300/16, Ružomberok, do 14.3.2013 podnikajúca pod obchodným menom Helena Máliková, s miestom
podnikania Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 41 418 476, správcom ktorého je: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Matičné námestie 1, 022 01 Čadca, IČO: 36 669 415, v časti o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005,
na vstup do konania, resp. potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484, vo výške spolu vo výške 2.295,62 EUR, vedených v zozname pohľadávok pod číslami 10 až 18,
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003897
Spisová značka: 4K/26/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Máliková, nar. 29.9.1978, bytom
Liptovská 5300/16, Ružomberok, do 14.3.2013 podnikajúca pod obchodným menom Helena Máliková, s miestom
podnikania Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 41 418 476, správcom ktorého je: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Matičné námestie 1, 022 01 Čadca, IČO: 36 669 415, v časti o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005,
na vstup do konania, resp. potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
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Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484, vo výške spolu vo výške 2.295,62 EUR, vedených v zozname pohľadávok pod číslami 10 až 18,
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003898
Spisová značka: 1K/5/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VPP, s.r.o., Ul. Červenej armády 1, 036
01 Martin, IČO: 36 439 487, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46,
010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 5/2013-214 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 617,56 €, zapísaných v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 104 - 105 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003899
Spisová značka: 1K/26/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VHS-SK-PROJEKT, s.r.o., Kysucká
cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 688, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 1K 26/2013-361 zo dňa 8.1.2015 povolil Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania
namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu
pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 1/1 - 1/6, spolu vo výške 24.156,34 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003900
Spisová značka: 2K/27/2013

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 malého konkurzu na majetok úpadcu:
Vilma Iľanovská, nar.
01.12.1959, bytom Žiarska 636/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom
kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 183,23 eur,
na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad
Žilina, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
26 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003901
Spisová značka: 4K/29/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Pavúková, bytom Fatranská
cesta 937/5, 038 52 Sučany, podnikajúca pod obchodným menom Alena Pavúková, s miestom podnikania Fatranská
cesta 937/5, 038 52 Sučany, IČO: 41526309 (toho času má pozastavenú činnosť), správcom ktorého je: JUDr.
Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup do konania, resp.
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484, vo výške spolu vo výške 7.177,88 EUR, vedených v zozname pohľadávok pod číslami 16 až 26,
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2015
JUDr. Jaroslav Macek, vyšší súdny úradník
K003902
Spisová značka: 1K/27/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Lauček, nar. 15.6.1968, Na Sihoti
1162/29-53, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 27/2012-152 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa,
Ul. 29. augusta
8-10, Slovenskej
Bratislava,republiky
IČO: 30
807zákona
484, vo
výške 4.355,98
€, zapísaných
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
podľa
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníkuv konečnom
zozname pohľadávok pod
č. 1a a- doplnení
1d, na veriteľa:
konsolidačná,
a.s., www.justice.gov.sk
so sídlom Cintorínska 21, 814 99
a o zmene
niektorýchSlovenská
zákonov na svojom
webovom sídle:
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.

Obchodný vestník 33/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Lauček, nar. 15.6.1968, Na Sihoti
1162/29-53, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 27/2012-152 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 4.355,98 €, zapísaných v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 1a - 1d, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003903
Spisová značka: 4K/23/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s r.o., so
sídlom Predmestská 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 644, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo výške 204,40 EUR, ktoré sú v konečnom zozname
pohľadávok vedené pod číslami 7/61, 7/62 až 7/65, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Vo zvyšnej časti návrh navrhovateľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, zamieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003904
Spisová značka: 1K/19/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Ondrejka, nar. 15.07.1979, s
bydliskom a zároveň miestom podnikania Pod Skálím 1571/98, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 37 577 760, správcom
ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina,
IČO: 36 865 265, uznesením č.k. 1K 19/2013-172 zo dňa 8.1.2015 povolil Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok zapísaných v zozname
pohľadávok pod číslami 7/1 - 7/3, spolu vo výške 989,14 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

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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IČO: 36 865 265, uznesením č.k. 1K 19/2013-172 zo dňa 8.1.2015 povolil Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok zapísaných v zozname
pohľadávok
pod číslami
7/1 - 7/3, spolu vo výške
989,14 aeur.
Obchodný vestník
33/2015
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.02.2015
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003905
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s. so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, a to v časti pohľadávok spolu vo výške 57.581,51 EUR, vedených v
zozname pohľadávok pod číslami 9 a 10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K003906
Spisová značka: 2K/10/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Vyrobík, nar. 16.1. 1966,
bytom Nižná korňa 451, 023 31 Korňa, uznesením 2K 10/2012-128 zo dňa 30.12. 2014 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: IČO: 30 807 484, v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 271,31 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003907
Spisová značka: 2K/19/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Doboš, nar. 8.10. 1985,
bytom Bagarova 1479/60, 010 01 Žilina, uznesením 2K 19/2012-275 zo dňa 30.12. 2014 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 12.109,35 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27.1. 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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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Doboš, nar. 8.10. 1985,
bytom
Bagarova
1479/60,
010 01 Žilina, uznesením
2K 19/2012-275
zo dňa 30.12. 2014 potvrdil
prevod 18.02.2015
Obchodný
vestník
33/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 12.109,35 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003908
Spisová značka: 2K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dominik Bažík, nar. 25.8. 1983, bytom
Stodolisko 282/8, 027 32 Habovka, uznesením 2K 1/2014-134 zo dňa 31.12. 2014 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 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003909
Spisová značka: 2K/5/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mariána Šimovčiaka, nar. 6.9.
1982, bytom Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš, uznesením 2K 5/2013-114 zo dňa 30.12. 2014 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: IČO: 30 807 484,
v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3.316,35 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: IČO: 30 807 484, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003910
Spisová značka: 6K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DUVOPA, s.r.o., “v likvidácii“, so sídlom SNP 889, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 31 596 797, v mene ktorého koná likvidátor: Slavomír Pačesa, nar. 28.03.1959, bytom
Prekážka 722/A1, 033 01 Liptovský Hrádok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: DUVOPA, s.r.o., “v likvidácii“, so sídlom SNP 889, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 596 797.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
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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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 33/2015
peňažné prostriedky, pohľadávky
z účtu
v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, štátne
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
18.02.2015
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 12.2.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003911
Spisová značka: 2K/16/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Roman Šenšel, nar. 17.9. 1971,
bytom Hollého 1153/48, 036 01 Martin, uznesením 2K 16/2013-187 zo dňa 30.12. 2014 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: IČO: 30 807 484, v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 11.575,33 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.1. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003912
Spisová značka: 5K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bibiana Jahvodková, nar. 28.01.1990, bytom Horný Hričov
136, 013 42 Horný Hričov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bibiana Jahvodková, nar. 28.01.1990, bytom Horný Hričov 136, 013 42
Horný Hričov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
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 12.2.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003913
Spisová značka: 2K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Milan Babuša, nar.
12.05.1978, bytom Ľubľanská 1678/3, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie
vstupu do konania, 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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reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie
vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 15.824,04 eur, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003914
Spisová značka: 5K/3/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MTI Systems, spol. s r.o., so sídlom Družstevná 5, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 46 431 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MTI Systems, spol. s r.o., so sídlom Družstevná 5, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 46 431 161.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003915
Spisová značka: 1K/30/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ľubomír Ballay, nar. 30.3.1965,
bytom Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie:
Palárikova 76, 022 01 Čadca, uznesením č.k. 1K 30/2013-110 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 9.959,15 €,
zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 - 11, 14, 15, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 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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Palárikova 76, 022 01 Čadca, uznesením č.k. 1K 30/2013-110 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 9.959,15 €,
zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 - 11, 14, 15, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003916
Spisová značka: 1K/29/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: THERMO OKNA, s.r.o., 013 05
Kubíková 35, IČO: 36 720 330, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, so sídlom kancelárie: P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, uznesením č.k. 1K 29/2012-234 zo dňa 8.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 26.115,98 €, zapísaných v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 17/S1 - 17/S8, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003917
Spisová značka: 1K/12/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tailors & Threads s.r.o., Hurbanova 2,
034 01 Ružomberok, IČO: 46 018 662, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 12/2012-126 zo dňa 15.1.2015 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 46.809,24 €, zapísaných v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 7.1 - 7.7 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2015.
V Žiline, dňa 12.02.2015

Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003918
Spisová značka: 2K/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jaroslav Širo, nar. 24.03.1955,
bytom 010 04 Ovčiarsko 183, IČO: 33 378 339, uznesením č.k. 2K/1/2012-395 zo dňa 19.01.2015 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 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 563,06 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 05.02.2015.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K003919
Spisová značka: 4K/14/2014
Okresný súd Žilina vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AFRESH, a.s., so sídlom Oravická 614/14,
028 01 Trstená, IČO: 36 709 727, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16,
010 01 Žilina, takto
rozhodol
Súd odmieta návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie veriteľ, ktorý hlasoval za správcu schváleného schôdzou veriteľov, v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného
súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť:
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je
potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 12.2.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003826
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/635/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pozemné stavby-generálny kontraktor, Prešov, š.p.
v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Masarykova 16, Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 605 905
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

č.k.: 1K/635/1995-341

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby – generálny kontraktor, Prešov, š.p. v likvidácii, Masarykova 16,
Prešov, IČO: 00 605 905, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej
podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
20. februára 2015

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním námietky ( § 29 ods. 3 ZKV v znení zmien a doplnkov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to
vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté ( § 44 ods.1 O.s.p.).

V Košiciach dňa 10.2.2015

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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