Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

K008517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Dzurila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 51, 059 56 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2014 S 786
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Dzurila, nar. 29.12.1954, bytom 059 56 Tatranská Javorina 51,
v zmysle § - u 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 06.05.2015 so
začiatkom o 13.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu - na adrese: Jarkova 89 Prešov, s nasledovným
programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu nezabezpečených veriteľov /§ 107 ods. 2 ZKR/
4. Rôzne
5. Záver
Pri prezentácii zúčastnení veritelia predložia: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny
výpis z Obchodného registra a zástupcovia veriteľov tiež písomnú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K008518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Žirku 3/6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/32/2012 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
29K/32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

29K/32/2012 S 1369
Uloženie záväzného pokynu zástupcom veriteľov úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, J.Žirku 3/6, 971
01 Prievidza
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, bydliskom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza
požiadal zástupcu veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín zastúpenou na
základe plnomocentva Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako
príslušný orgán o vyhodnotenie VI. kola ponukového konania majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu
v zmysle udeleného záväzného pokynu.
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

1

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

Slovenská konsolidačná, a.s., poverená na základe Plnomocenstva DÚ Trenčín zo dňa 22.5.2013 odporúča
neudeliť súhlas pre správcu konkurznej podstaty na odpredaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, ktorého podmienky predaja v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 28/2015 s dátumom zverejnenia dňa 11.02.2015 a účinkami zverejnenia od
12.02.2015 ako Súbor hnuteľných vecí záujemcovi Ing. Jaroslav Bohanič, Okulka 10/7, 093 01 Vranov nad
Topľou, nar. 05.12.1986, za kúpnu cenu vo výške 319,47 €.
Slovenská konsolidačná, a.s., poverená na základe Plnomocenstva DÚ Trenčín zo dňa 22.5.2013 odporúča
opätovne speňažiť všeobecnú podstatu hnuteľný majetok podľa ust. § 92 od. 1 písm. d/ ZKR ponukovým
konaním v ďalších troch kolách za najvyššiu ponuku so súhlasom zástupcu veriteľov.
Verejné ponukové konanie na predaj majetku mimo dražby bude zverejnené v Obchodnom vestníku a na
stránke MERCUDO.
V prípade ak sa nepodarí majetok opätovne speňažiť v troch kolách obráti sa správca na zástupcu veriteľov
so žiadosťou o uloženie záväzného pokynu, poprípade požiada o vylúčenie uvedeného majetku v súlade s §
81 ZKR zo súpisu majetku.
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu

K008519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Bernáth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štóska 14/875, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1979
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2013, S1455
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979
trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25 Medzev, konanej dňa 01.04.2015 o 10.00 hod. v budove sídle správcu Mlynská 26, 040 01 Košice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o doterajšej činnosti a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Prezentácia
Správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25
Medzev, spoločnosť IKORE, k.s. so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, v zastúpení - JUDr.
Ivan Jurčišin, komplementár, ktorý v zmysle § 35 ods. 1 ZKR predsedá schôdzi veriteľov konštatuje, že
v hodine určenej k začatiu schôdze veriteľov nie je prítomní na mieste konania tejto schôdze ani jeden
z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25 Medzev.
Prezentačná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Otvorenie schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Schôdzu veriteľov zvolal správca za účelom voľby zástupcu veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.
Predseda schôdze konštatuje, že schôdza veriteľov bola riadne zvolaná, avšak z dôvodu neprítomnosti ani
jedného z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25 Medzev
nie je uznášaniaschopná.
Záver
Z dôvodu neprítomnosti ani jedného z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska
č. 875/14, 044 25 Medzev, správca schôdzu veriteľov ukončil.

V Košiciach, dňa 01.04.2015

K008520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 069
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Amera Slovakia Kremnica s.r.o.
Dňa 14.04.2015 bola do kancelárie správcu doručená Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
konaného dňa 14.04.2015 o 12.00 hod v sídle spoločnosti, na ktorej sa veriteľský výbor oboznámil s Upravenou
ponukou – 1. kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu, ktorá bola správcovi predložená dňa
13.04.2015 a v ktorej bola uvedená najvyššia kúpna cena za predmet speňaženia. Následne veriteľský výbor prijal
uznesenie, ktorým schválil a prijal Upravenú ponuku – 1. kola ponukového konania zo dňa 13.04.2015.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12.30 hod.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K008521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K 6/2015 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
25K 6/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Korzo Bélu Bartóka 345/12, 92901 Dunajská Streda, ustanovený do
funkcie správcu úpadcu Gabriel Csöz, narodený 12.03.1974, Trstice 892, podnikajúci pod obchodným menom
Gabriel Csöz, Trstice 522, IČO 32 362 242 (ďalej len "úpadca") uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 25K
6/2015 zo dňa 07.04.2015, týmto oznamujem, že do správcovského spisu vedeného v konkurznej veci úpadcu
môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod do 15.30 hod. v kancelárii správcu
po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539 351.
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 Dunajskej Strede dňa 15.04.2015.
JUDr.Peter Kubik, správca

K008522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KERAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 811
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2014 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec správca úpadcu: KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO : 36 045 811 v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 10.03.2015 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí (stroje a technické zariadenia).
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
179/2014 zo dňa 19.09.2014. Po vyhodnotení I. kola ponukového konania, v ktorom sa speňažovali hnuteľné veci
zo všeobecnej podstaty, v II. kole ponukového konania sa ponúkajú nasledovné hnuteľné veci :
Hnuteľné veci
P.č.
Popis hnuteľnej veci
3
Unimobunka sociálna
4
Rozmetacia píla PAUL K2F8
8
Pásová píla PRIMULTINI
10
Rozmetacia píla PAUL
Spolu súpisová hodnota

Stav opotrebovanosti
použitý
použitý
použitý
použitý

Rok výroby
2006
1980
1990
1990

Súpisová hodnota (v Eur)
500,00
50,00
2 500,00
1 700,00
4 750,00

Celková súpisová hodnota ponúkaného majetku je 4.750,00 Eur. Súpisová hodnota je uvádzaná bez DPH.
Kúpna cena je pre II. kolo ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „KERAM s.r.o. - ponukové konanie VP/ hnuteľné veci“ do 14:00 hod. dňa 29.04.2015. Na
obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. V prípade predloženia ponuky na
odkúpenie viacerých hnuteľných vecí (súboru hnuteľných vecí), musí záujemca uviesť cenu za každú hnuteľnú vec
samostatne.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu. K písomnej
ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní
použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.

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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4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia
lehoty na podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za jeden súbor hnuteľných vecí,
minimálne však vo výške 50% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň
spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu. Až
po úplnej úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu speňaženia
prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný majetok pred jeho
zaplatením vydať.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového
konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti sa
uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2015

K008523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KERAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 811
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2014 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec správca úpadcu: KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO : 36 045 811 v
súlade so záväzným pokynom oddeleného veriteľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, udeleným dňa
11.02.2015 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí – technické prístroje a zariadenia, odsávanie,
klimatizácia, vzduchotechnika, sušiareň reziva, kotol na drevný odpad.
Majetok úpadcu bol zapísaný do oddelenej podstaty č. 1 v prospech zabezpečeného veriteľa Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej Republiky, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2014 zo dňa
19.09.2014. Celková súpisová hodnota ponúkaného majetku je 170.000,00 Eur. Súpisová hodnota je uvádzaná bez
DPH.
Kúpna cena je pre II. kolo ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná. Neprimeranosť ponuky posúdi zabezpečený veriteľ.
Podmienky II. kola ponukového konania :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „KERAM s.r.o. - ponukové konanie MH SR/hnuteľné veci“ do 14:00 hod. dňa 29.04.2015. Na
obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. V prípade predloženia ponuky na
odkúpenie viacerých hnuteľných vecí (súboru hnuteľných vecí), musí záujemca uviesť cenu za každú hnuteľnú vec
samostatne.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu. K písomnej
ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní
použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia
lehoty na podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške 70%
súpisovej hodnoty uvedenej v súpise oddelenej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po odsúhlasení výsledkov
ponukového konania zabezpečeným veriteľom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kúpna zmluva
nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu. Až po úplnej
úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu speňaženia prejde na
kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný majetok pred jeho zaplatením
vydať.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového
konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti sa
uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a neúčinnou.
10. Zabezpečený veriteľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek a
každú súťažnú ponuku bez udania dôvodu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 15.04.2015

K008524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APOLLOPROJEKT, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 358 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2014/S1470
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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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Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku Úpadcu patriacej do všeobecnej podstaty
Konkurzný správca Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, značka správcu S1470 (ďalej
len „Správca“), úpadcu APOLLOPROJEKT, s.r.o., v likvidácii, so sídlom Vlčie Hrdlo, P.O.BOX 56, 820 03,
Bratislava, IČO: 31 358 641 (ďalej len „Úpadca“) na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa
15.04.2015 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu patriacej do všeobecnej podstaty. Predmetný
majetok v celkovej účtovnej výške 4.152 EUR bude ako súbor majetku prevedený do vlastníctva záujemcovi, ktorý
za majetok ponúkne 100% hodnoty. Predmetný majetok pozostáva z 1/ peňažnej pohľadávky z obchodného styku
voči spoločnosti MK Terra, s.r.o., Galantská cesta 658, Dunajská Streda, IČO: 45 378 380 vo výške 3.840 EUR,
pričom pohľadávka nie je zabezpečená; 2/ peňažnej pohľadávky z obchodného styku voči spoločnosti IMEX Šaľa,
s.r.o., Haburská 49/A, Bratislava, IČO: 44 6756 514 vo výške 312 EUR, pričom pohľadávka nie je zabezpečená.
Predmetný súbor majetku bol publikovaný dňa 29.12.2014 v OV/246/2014 pod číslom K025118.
Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s predmetným majetkom v sklade
v ktorom je uložený, po predchádzajúcom dohovore so Správcom.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „Ponukové konanie - 6K/37/2014 – neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní desať (10) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desať (10) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá
nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh ponúkanej kúpnej ceny;
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet úpadcu vedený
v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č. účtu 2945459506/1100 najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie
ponuky, vrátane variabilného symbolu /201401/ na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet
správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však
posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom suma zábezpeky musí byť 10 % z celkovej ponúkanej
kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi sa zložená zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky s kúpnou
cenou. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť Zmluvu o postúpení pohľadávok so Správcom, má
Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného
registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania,
f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny
h/ Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku s úradne
overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok,
podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
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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4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný dôvod
na odmietnutie všetkých doručených ponúk, (napr. veriteľský výbor neschváli vyhodnotenie ponukového konania).

5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu.
Každý člen VV má právo zúčastniť sa otvárania obálok. Prípadná neúčasť členov veriteľského výboru na otváraní
obálok nebráni správcovi v otváraní obálok.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí v deň otvorenia obálok v kancelárii Správcu. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu za postúpenie pohľadávok. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr.
Správca je povinný vyhodnotenie ponukového konania písomne doručiť členom VV aj prostredníctvom e-mailu po
vyhodnotení ponúk a na dohodnuté adresy. Správca bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového
konania do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca
s ním do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk uzavrie Zmluvu o postúpení pohľadávok.

7. Záujemcovia sa upozorňujú, že správca umožní na žiadosť záujemcu nahliadnuť do správcovského spisu
týkajúceho sa predmetného majetku. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3
písm. f) ako i svojim podpisom na Zmluve o postúpení pohľadávok výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na
tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne
zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára Zmluvu o postúpení pohľadávok. Záujemca nie je z vyššie
uvedeného oprávnený od Zmluvy o postúpení pohľadávok odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K008525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Filo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2378/44, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2013 S515
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Pavel Vrška, konkurzný správca úpadcu dlžníka Martin Filo, nar.02.08.1972,
bytom 960 01 Zvolen A. Hlinku 2378/44
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke
8591/4B, Žilina, 36 403 008 Pohľadávka č. 9/P- Prihlásená suma 35,87 €

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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K008526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2013 S1581
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s., sídlo: Turá Lúka 12, 907 03 Myjava,
IČO: 36 312 479, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky:
Veriteľ: BESEL, s.r.o., Rad mjr. Pavloviča 1327/9, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 126 694, prihlásená celková suma:
1.472,53 € (por. č. 1), ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K008527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Skalská - SKALIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 170, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 738 070
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/62/2012S1308
Spisová značka súdneho spisu:
1K/62/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z dôchodku v mesiaci február 2015 vo výške 64,62 Eur.

K008528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Pelcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 304, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Eva Pelcová, nar. 22.11.1976, bytom Stráňavy 304, 013 25 Stráňavy (ďalej len „úpadca“), v konkurznej veci vedenej
Okresným súdom Žilina, pod sp. zn.: 2K/26/2014 oznamuje výsledok 1. kola dražby majetku úpadcu zverejnenej v
OV č. 49/2015, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 15.04.2015 o 9:00 v zasadacej miestnosti spoločnosti
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená ako neúspešná.
LexCreditor 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
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K008529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G-SANITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 25, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2012 S1175
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2012
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: G-SANITA,
s.r.o., so sídlom: Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 07.04.2015, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola
do kancelárie správcu veriteľom: MNISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom: Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00151866 doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 963,19,- Eur. Uvedená
pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 13.04.2015.

V Bratislave, dňa 15. apríla 2015
Ing. Vladimír Budiač, správca

K008530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BORÁK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 1016, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 420 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S1162
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin ako správca konkurznej
podstaty úpadcu BORÁK, s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 1016, 022 16 Čadca, IČO: 36 420 131 týmto v súlade
s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po základnej prihlasovacej
lehote boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľov:
SLOVAK HOLDING, s.r.o. Jána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina, IČO: 44 792 611 – nezabezpečená pohľadávka
v celkovej výške: 79.415,95 Eur.
JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 37 904 779 – nezabezpečená pohľadávka
v celkovej výške: 6.903,63 Eur
V Martine dňa 14.4.2015
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, 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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K008531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Gahér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Schurmannova 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažný majetok spočívajúci z pravidelných mesačných odvodov z príjmu úpadcu podliehajúceho konkurzu v
zmysle § 72 ods.2 ZKR v celkovej výške spolu 131,- Eur - dátum priradenia súpisovej zložky majetku : pravidelne
mesačne
Časť paušálnej odmeny vo výške 263,90 Eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu na účet predchádzajúceho správcu zo dňa 10.06.2013.
Správca : Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s
JUDr. Tomáš Pintér, komplementár správcu

K008532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pecková NEBBIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 42, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 118 164
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2012 S566
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:
Por. č. 21 - Iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu za 2/2015); súpisová hodnota: 76,99 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 14.4.2015
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K008533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Starbowl s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 867 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2015/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu Starbowl s.r.o., Na
Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46867856 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná 2, 974 01
Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do
15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom:
reallux@reallux.sk.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2
ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, resp. plnou mocou.

JUDr. Daniel Janšo, správca
v.r.

K008534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Starbowl s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 867 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2015/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Starbowl s.r.o., Na
Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46867856, týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK 32 1100 0000 0029 2248 0724, vedený vo Tatrabanke 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. Daniel Janšo, správca
v.r

K008535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Starbowl s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 867 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
1K/19/2015/S1500
1K/19/2015
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica sp. zn. 1K/19/2015-46 z 30.03.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Starbowl s.r.o.,
Na Troskách 26 974 01 Banská Bystrica, IČO:46867856 (ďalej aj len ako „Úpadca“) a JUDr. Daniel Janšo, Horná 2,
Banská Bystrica 97401, S 1500 , bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR číslo OV 65/2015 zo dňa 07.04.2015. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom
08.04.2015.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. No. 1K/19/2015-46, dated on 30th March
2015 bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor dlžníka Starbowl s.r.o., Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica, IČO:46867856, Slovak Republic and JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, Banská Bystrica 97401,
Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 65/2015 dated on 7th April 2015. The bankruptcy
procedure is considered as declared on 8th April 2015.
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 JUDr. Daniel Janšo,
Horná 2, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn. 1K/19/2015.
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 administrator to the address JUDr. Daniel Janšo,
Horná 2, Banská Bystrica 974 01, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the
Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the proc. No. 1K/19/2015.
Prihláška musí byt 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 byt 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.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. 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.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
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.
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.
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. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment 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 lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, 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.
V Banskej Bystrici dňa 14.04.2015
In Banská Bystrica on 14th April 2015
JUDr. Daniel Janšo
správca Úpadcu (Debtor´s trustee)

K008536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 581/16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 738 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1412

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/57/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu SHP ŠIMKO s.r.o., Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174,
týmto v zmysle ust. §-u 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň
13.05.2015 v sídle kancelárie správcu, ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.
Začiatok schôdze veriteľov: 10.00 hod.
Prezentácia veriteľov: 09.30 hod. - veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis
z obchodného registra; zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú moc, príp. poverenie na
zastupovanie.
Program schôdze: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania; 3. Voľba nového člena
veriteľského výboru z dôvodu zániku členstva člena veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový úrad Nitra;
4. Záver.

V Nitre, dňa 15.04.2015
JUDr. Andrea Pállová, správca

K008537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FASHION WOOD s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2010 S 1039
Spisová značka súdneho spisu:
3R/7/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ustanovením § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje dodatočný súpis majetku všeobecnej podstaty
úpadcu FASHION WOOD s. r. o. v konkurze, Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 850 764 :

Typ súpisnej položky majetku:
Hnuteľná vec:
Auto Ford Tranzit, druh: BB skriňová dodávka, farba: biela, VIN: WF0VXXGBFV3M56095, palivo: nafta, zdvihový
objem valcov: 1998,0 m³, prevodovka: MT/5, 3-miestne, rok výroby: 2003 počet najazdených km: 370 000 km
Súpisná hodnota majetku: 2000 €

Súbor hnuteľných vecí:
Tovarové zásoby vo forme nábytku, prívesný vozík
Súpisná hodnota majetku: 1 478 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Babin - Správca

K008538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad,
IČO: 31 689 116, sídlo kancelárie správcu Puškinova 16, 080 01 Prešov, konkurzné konanie vedené Okresným
súdom Prešov, sp. zn. 2K/38/2013 týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej
zložky majetku:

Hnuteľná vec – automobil Fiat Ducato 2,3 JTD, EČV: PP 828 BS, rok výroby 2007, opotrebovaný, spoluvlastnícky
podiel úpadcu 1/1 – výlučné vlastníctvo, súpisová hodnota majetku: 2.500,- €

Podmienky ponukového konania:
ponukové konanie prebieha prostredníctvom aukcie na portáli Mercudo (www.mercudo.com)
doba platnosti inzerátu 30 dní od ohliadky (t.j. do 28.05.2015 vrátane)
ohliadka vozidla sa uskutoční dňa 28.04.2014 o 09:00 hod. v areáli AUTO-VALAS s.r.o. na adrese Mlynská 10,
Smižany

Za účelom ohliadky prosím kontaktujte správcu elektronickou poštou na adrese pravneporadenstvo@gmail.com.
Kritériom pre uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom bude najvyššia ponúknutá cena, pričom neprimerane
nízku cenu bude môcť správca odmietnuť a konečný predaj bude podliehať schváleniu veriteľského výboru.
Všetky náklady spojené s odvozom a prepisom vozidla na dopravnom inšpektoráte bude znášať záujemca kupujúci v plnej výške.

V Prešove, dňa 01.04.2015
JUDr. Slavomír Dubjel, 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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K008539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac január 2015 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 86,17 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 10.3.2015.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014S258
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2015 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 86,17 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 17.3.2015.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2015 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 160,90 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 10.3.2015.
JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matus Bolos
Sídlo správcu:
Horna 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 3,26 Eur
Právny dôvod: pripísané úroky zo zostatku na bankovom účte za mesiac 02/2015

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 0304754194/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 3,31 Eur
Právny dôvod: pripísané úroky zo zostatku na bankovom účte za mesiac 01/2015

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 0304754194/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 2,99 Eur
Právny dôvod: pripísané úroky zo zostatku na bankovom účte za mesiac 02/2015

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 360,- Eur
Právny dôvod: úhrada podnájmu za mesiac 02/2015 spoločnosťou Pelican, s.r.o., IČO: 35773979, Zámocká 22, 811
01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 240,- Eur
Právny dôvod: úhrada podnájmu za mesiac 02/2015 spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS, s.r.o., IČO: 35706708,
Panská 2, 811 01 Bratislava

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 0304754194/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Celková suma: 0,66 Eur
Právny dôvod: pripísané úroky zo zostatku na bankovom účte za mesiac 03/2015

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 3,62 Eur
Právny dôvod: pripísané úroky zo zostatku na bankovom účte za mesiac 03/2015

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 360,- Eur
Právny dôvod: úhrada podnájmu za mesiac 03/2015 spoločnosťou Pelican, s.r.o., IČO: 35773979, Zámocká 22, 811
01 Bratislava

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 240,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: úhrada podnájmu za mesiac 03/2015 spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS, s.r.o., IČO: 35706708,
Panská 2, 811 01 Bratislava

Druh súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: 2623171497/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Celková suma: 600,- Eur
Právny dôvod: úhrada podnájmu za mesiac 03/2015 spoločnosťou Palisády Development, s.r.o., IČO: 35908556,
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu

K008543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 372/22, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 358 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/22/2014 na majetok úpadcu: Július
Molnár, nar. 17.10.1965, trvale bytom a miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, IČO: 32 358 997,
správca konkurznej podstaty, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska V súlade s ustanovením § 101 ods.
1 druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo dňa 15.04.2015 a určuje
Okresnému súdu Trnava ako príslušnému orgánu lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku.
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
sp. zn.: 36K/22/2014
sp. zn. správcu: 36K/22/2014 S1477
úpadca: Július Molnár
narodený: 17.10.1965
IČO: 32 358 997
rvale bytom a miestom podnikania:
Vrbová 372/22, 925 23 Jelka
právne zastúpený: dr. jur. Ferenc Mazács, advokát
Alžbetínske nám. 328/4/1094,
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

20

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

P.O.BOX 2, 929 01 Dunájská Streda
správca: JUDr. Erik Bilský
so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava
zapísaný v zozname MS SR pod č. 1477
schvaľujúci orgán:Okresný súd Trnava
vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru
miesto
a dátum vypracovania: V Trnave, dňa 15.04.2015
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.09.2014 sp.zn.: 36K/22/2014 bolo začaté konkurzné konanie proti
dlžníkovi: Július Molnár, nar. 17.10.1965, trvale bytom a miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, IČO:
32 358 997, právne zastúpený: advokátskou kanceláriou dr. jur. Ferenc Mazács, advokát, Alžbetínske nám.
328/4/1094, P.O.BOX 2, 929 01 Dunajská Streda, a to na návrh dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 179/2014 zo dňa 19.09.2014 pod položkou K018147.
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 25.09.2014 č. k.: 36K/22/2014-69 ustanovil dlžníkovi: Július Molnár, nar.
17.10.1965, trvale bytom a miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, IČO: 32 358 997, predbežného
správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2014 zo dňa 02.10.2014 pod položkou K019056.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 14.11.2014 č. k.: 36K/22/2014-77 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Július Molnár, nar. 17.10.1965, trvale bytom a miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, IČO:
32 358 997/ďalej v texte len ako „Úpadca“/, právne zastúpený: advokátskou kanceláriou dr. jur. Ferenc Mazács,
advokát, Alžbetínske nám. 328/4/1094, P.O.BOX 2, 929 01 Dunajská Streda a zároveň bol ustanovený do funkcie
správcu JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava /ďalej v texte len ako „Správca“/.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 pod položkou
K022777.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti
v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Vzhľadom na to, že do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky, Správca
vyhotovil iba súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 14/2015 zo
dňa 22.01.2015 pod položkou K001439. Tento súpis majetku bol doplnený novými súpisovými zložkami, pričom
jednotlivé doplnenia boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2015 zo dňa 23.02.2015 pod položkou K004169,
v Obchodnom vestníku č. 41/2015 zo dňa 02.03.2015 pod položkou K004677 a Obchodnom vestníku č. 70/2015 zo
dňa 14.04.2015 pod položkou K008043.
Úplný súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, vrátane výťažku zo speňaženia priradeného k jednotlivým
súpisovým zložkám je nasledovný:
Peňažné prostriedky na účte:
Číslo.
zložky

1.

súp.

Banka

Sberbank
a.s.

Číslo účtu

Slovensko,

Popis platby

4200067435/3100 Vklad hotovosti úpadcu

Súpisová
hodnota

Výťažok

10 000,00 €

10 000,00 €
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a.s.

2.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

3.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

4.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

5.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

6.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

7.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

8.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

9.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

10.

Sberbank
a.s.

Slovensko,

4200067435/3100 Zrážka zo mzdy úpadcu

54,73 €

54,73 €

4200067435/3100 Úroky k 31.12.2014

0,08 €

0,08 €

4200067435/3100 Zrážka zo mzdy úpadcu

55,75 €

55,75 €

4200067435/3100 Úroky k 31.01.2015

0,08 €

0,08 €

4200067435/3100 Zrážka zo mzdy úpadcu

55,62 €

55,62 €

460,42 €

460,42 €

4200067435/3100 Úroky k 28.02.2015

0,07 €

0,07 €

4200067435/3100 Úroky k 31.03.2015

0,08 €

0,08 €

4200067435/3100 Zrážka zo mzdy úpadcu

55,75 €

55,75 €

4200067435/3100

OS TT preddavku

Celkový výťažok zo speňaženia majetku:

vrátenie

nespotrebovanej

časti

10.682,58 €

1. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „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.“
Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 ZKR: „Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate
a pohľadávky proti oddelenej podstate.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname
uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu
pohľadávok a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 prvá veta ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 prvá veta ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti
podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží
na schválenie príslušnému orgánu.“
Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR: „Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradené do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy.“
V priebehu konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky osemnástich veriteľov, z toho prihlášky štyroch
veriteľov (INTER-TRANS Z&Z ZOFIA KUBÓW, Mgr. Eva Timár Myjavcová, Orange Slovensko, a.s., RECLAIM, a.s.)
boli doručené Správcovi po základnej prihlasovacej lehote. Správca zistil pohľadávky 12 veriteľov, poprel
pohľadávky 4 veriteľov a pohľadávky veriteľov Orange Slovensko, a.s. a RECLAIM, a.s. zatiaľ zistené neboli,
pretože v zmysle § 32 ods. 3 písm. b) ZKR neuplynula lehota na popretie pohľadávok. Prehľad prihlásených
pohľadávok je uvedený v tabuľke nižšie.
V zmysle citovaného ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR Správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 42/2015
dňa 03.03.2015 pod položkou K004804. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR nebola podaná žiadna námietka
proti poradiu pohľadávok proti podstate.
Vzhľadom na to, že prihláška veriteľa Orange Slovensko, a.s. doručená po základnej prihlasovacej lehote dňa
19.03.2015 a prihláška veriteľa RECLAIM, a.s. doručená po základnej prihlasovacej lehote dňa 08.04.2015, boli
doručené až po zverejnení Oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 42/2015 dňa 03.03.2015, pohľadávky veriteľov
Orange Slovensko, a.s. a RECLAIM, a.s. nemôžu byť uspokojené v zmysle § 28 ods. 3 druhá veta ZKR.
Z uvedeného dôvodu sa uspokojujú z výťažku len pohľadávky dvanástich veriteľov zistené Správcom v celkovej
výške 104.679,46 €.
Prihlásené pohľadávky:
Por. č.

VERITEĽ

PRIHLÁSENÉ

ZISTENÉ

1

BL Telecom debt, s.r.o.

1 392,45 €

1 392,45 €

2

FINCHEM, a.s.

929,20 €

929,20 €

3

INTER - TRANS Z&Z ZOFIA KUBÓW

2 100,00 €

0,00 €

2 100,00 €

4

Josef Belák

420,00 €

0,00 €

420,00 €

5

KDL Transport s.r.o.

370,00 €

0,00 €

370,00 €

6

Mgr. Eva Timár Myjavcová

479,56 €

479,56 €

7

Orange Slovensko, a.s.

948,20 €

8

OTP Banka Slovensko, a.s.

54 974,30 €

54 974,30 €

9

PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDITION, spol. s r.o.

873,96 €

873,96 €

10

RECLAIM, a.s.

128 364,77 €

11

Roman Šigut

620,00 €

0,00 €

12

Slovenská konsolidačná, a.s.

2 193,80 €

2 193,80 €

13

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

121,00 €

121,00 €

14

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

21 286,96 €

21 286,96 €

15

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

21 713,44 €

21 713,44 €

16

Union poisťovňa, a.s.

474,02 €

474,02 €

17

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

90,00 €

90,00 €

18

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

150,77 €

150,77 €

237 502,43 €

104 679,46 €

SPOLU

POPRETÉ

620,00 €

3 510,00 €

Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:
por. dátum

veriteľ

právny dôvod vzniku

§ 87 ods. 2

prihlásená výška

dátum

%

suma

úhrady

úhrady uspok.

č.

vzniku

1

26.11.14

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,50 €

2

26.11.14

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky (zahraničný veritelia)

písm. c)

135,90 €

3

27.11.14

JUDr.Erik Bilský

vklad na účet SBERBANK

písm. c)

50,00 €

4

30.11.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za internet banking
s.

písm. e)

0,99 €

0,99 €

30.11.14 100%

5

30.11.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za transakcie
s.

písm. e)

0,17 €

0,17 €

30.11.14 100%

6

30.11.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za vedenie účtu
s.

písm. e)

3,29 €

3,29 €

30.11.14 100%

7

17.12.14

JUDr.Erik Bilský

písm. c)

1,50 €

8

31.12.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za internet banking
s.

písm. e)

0,99 €

0,99 €

31.12.14 100%

9

31.12.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za vedenie účtu
s.

písm. e)

3,29 €

3,29 €

31.12.14 100%

10 31.12.14

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za transakcie
s.

písm. e)

0,17 €

0,17 €

31.12.14 100%

11 31.12.14

Sberbank Slovensko, a.
daň z kapitálového výnosu
s.

písm. e)

0,01 €

0,01 €

31.12.14 100%

12 9.1.15

JUDr.Erik Bilský

písm. c)

1,55 €

13 31.1.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za internet banking
s.

písm. e)

0,99 €

0,99 €

31.1.15 100%

14 31.1.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za vedenie účtu
s.

písm. e)

3,29 €

3,29 €

31.1.15 100%

15 31.1.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za transakcie
s.

písm. e)

0,17 €

0,17 €

31.1.15 100%

16 31.1.15

Sberbank Slovensko, a.
daň z kapitálového výnosu
s.

písm. c)

0,01 €

0,01 €

31.1.15 100%

17 5.2.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

6,20 €

18 5.2.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

4,40 €

19 23.2.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

20 28.2.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za IB
s.

písm. e)

0,99 €

0,99 €

28.2.15 100%

21 28.2.15

Sberbank Slovensko, a.
daň z kapitálového výnosu
s.

písm. c)

0,01 €

0,01 €

28.2.15 100%

poštové poplatky

poštové poplatky

Sberbank Slovensko, a.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22 28.2.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za transakcie
s.

písm. e)

0,34 €

0,34 €

28.2.15 100%

23 28.2.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za vedenie účtu
s.

písm. e)

3,29 €

3,29 €

28.2.15 100%

24 31.3.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za vedenie účtu
s.

písm. e)

3,29 €

3,29 €

31.3.15 100%

25 31.3.15

Sberbank Slovensko, a.
popaltok za IB
s.

písm. e)

0,99 €

0,99 €

31.3.15 100%

26 31.3.15

Sberbank Slovensko, a.
poplatok za transakcie
s.

písm. e)

0,17 €

0,17 €

31.3.15 100%

27 31.3.15

Sberbank Slovensko, a.
daň z kapitálového výnosu
s.

písm. e)

0,01 €

0,01 €

31.3.15 100%

28 10.4.15

JUDr.Erik Bilský

paušálna odmena vrátane DPH*

písm. a)

2 788,28 € 2 788,28 € 10.4.15 100%

29 15.4.15

Okresný súd Trnava

súdny poplatok 0,2 % z výťažku**

písm. e)

21,37 €

30 15.4.15

JUDr.Erik Bilský

odmena
DPH***

písm. a)

640,93 €

písm. e)

34,00 €

27

ku
dňu
konk.

správcu

z

výťažku

vrátane

zruš. Sberbank Slovensko, a.
poplatok za zrušenie účtu
s.

Pohľadávky proti podstate spolu:

3.709,64 €

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
*

Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 02.04.2015 č. k. 36K/22/2014-121 priznal Správcovi paušálnu odmenu
vo výške 2.323,57 € a daň z pridanej hodnoty vo výške 464,71 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 68/2015 zo dňa 10.04.2015 pod položkou K007879.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
** Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 21,37 € /t.j. 0,2 % z celkového výťažku 10.682,58 €/ v zmysle §
5 ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku súdom.
***Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledovných právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej
len „odmena z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za
zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi
nepatrí.“
Podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane
z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
V súlade s citovanými právnymi predpismi Správca určil odmenu z výťažku zo speňaženia majetku v zmysle § 17
ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. vo výške 534,11 €, t.j. 5 % z výťažku 10.682,27 € (z celkového výťažku
10.682,58 € odpočítaný výťažok z úrokov vyplatených Sberbank Slovensko, a.s. v celkovej výške 0,31 €, pretože
z nich odmena Správcovi nepatrí v zmysle § 17 ods. 2 druhá veta Vyhlášky č. 655/2005 Z. z.). K odmene
z výťažku si Správca pripočítal daň z pridanej hodnoty vo výške 106,82 €, a preto celková odmena správcu
z výťažku zo speňaženia majetku je vo výške 640,93 €.
Konečný rozvrh výťažku:
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom :

10.682,58 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate :

3.709,64 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate:

6.972,94 €

Zistené pohľadávky celkom:

104.679,46 €

Percento uspokojenia:

6,66 %

Por. č. VERITEĽ

ZISTENÁ SUMA PERCENTO USPOKOJENIA

USPOKOJENIE v €

1

BL Telecom debt, s.r.o.

1 392,45 €

6,66 %

91,90 €

2

FINCHEM, a.s.

929,20 €

6,66 %

61,88 €

3

Mgr. Eva Timár Myjavcová

479,56 €

6,66 %

31,94 €

4

OTP Banka Slovensko, a.s.

54 974,30 €

6,66 %

3.661,29 €

5

PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDITION, spol. s r.o.

873,96 €

6,66 %

58,20 €

6

Slovenská konsolidačná, a.s.

2 193,80 €

6,66 %

146,11 €

7

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

121,00 €

6,66 %

8,06 €

8

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

21 286,96 €

6,66 %

1.417,71 €

9

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

21 713,44 €

6,66 %

1.446,12 €

10

Union poisťovňa, a.s.

474,02 €

6,66 %

31,57 €

11

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

90,00 €

6,66 %

5,99 €

12

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

150,77 €

6,66 %

10,04 €

SPOLU

104 679,46 €

6.970,81 €

Rozdiel medzi sumou výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 6.972,94 € a celkovou sumou
uspokojených pohľadávok vo výške 6970,81 €, je 2,13 €, pretože sumu 6.972,94 € z matematického hľadiska nie je
možné v celej výške prerozdeliť medzi vyššie uvedených dvanástich pohľadávok pri 6,66 %-tách.
Vyššie uvedený rozdiel vo výške 2,13 € bude v súlade ustanovením § 102 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku dňu zrušenia
konkurzu Správcom odovzdaný Úpadcovi ako zostávajúci majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie súdom.
V Trnave dňa 15.04.2015
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu Július Molnár

K008544
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/53/2013 S 1354
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky : Hnuteľný majetok

1.Popis: osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 156 2.0 TS 932A
Stav opotrebovania : nepojazdný
Miesto uloženia: Park Angelinum Košice
VIN: ZAR93200000053734
druh vozidla: osobné vozidlo
druh karosérie: AA sedan, farba: šedá metalíza, EČ: KE 414 HG
kategória vozidla: M1
Rok výroby/zaradenia: 1998/2008
Súpisová hodnota: 500,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

2.Popis: osobné motorové vozidlo FORD FOCUS DA3/HWDA 15/54BALC
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum Košice
VIN: WF05XXXWPDE68912
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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druh vozidla: osobné vozidlo
druh karosérie: AB hatchback, 5dv., farba: šedá metalíza tmavá, EČ: KE 700 GT
kategória vozidla: M1
Rok výroby/zaradenia: 2005/2009
Súpisová hodnota: 5500,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

3.Popis : Vysávač LG 1400 W
Stav opotrebovania : používaná
miesto uloženia : Park Angelinum, Košice
Počet kusov : 17 ks
Jednotková cena: 8,- €
Súpisová hodnota : 136,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

4. Popis : Vysávač ZELMER Jupiter
Stav opotrebovania : používaná
miesto uloženia : Murgašova 2, Košice
Počet kusov :2 ks
Jednotková cena:15,- €
Súpisová hodnota : 30,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

5. Popis : Vysávač SALTIX
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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Stav opotrebovania : používaná
miesto uloženia : Murgašova 2, Košice
Počet kusov :9 ks
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota : 90,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

6. Popis: Vysávač ZELMER Magnat
Stav opotrebovania : používaný
miesto uloženia : Park Angelinum, Košice
Jednotková cena: 15,- €
Súpisová hodnota : 15,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

7. Popis: Vysávač ZELMER Maxim
Stav opotrebovania : používaný
miesto uloženia : Park Angelinum, Košice
Jednotková cena: 15,- €
Súpisová hodnota : 15,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

8. Popis : Vysávač ROWENTA
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice

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

29

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

Jednotková cena:5,- €
Súpisová hodnota : 5,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

9. Popis : Vysávač SAMSUNG
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

10. Popis : Vysávač TASKI
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:100,- €
Súpisová hodnota : 100,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

11. Popis : Upratovacie a umývacie vozíky
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :5 ks
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota : 50,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

12. Popis : Vedrá veľké
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :20 ks
Jednotková cena:2,- €
Súpisová hodnota : 40,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

13. Popis : Vedrá malé
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :10 ks
Jednotková cena:1,- €
Súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

14. Popis : Rebrík vysoký
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

15. Popis : Nadstavce na sťahovanie vody
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :30 ks
Jednotková cena:2,- €
Súpisová hodnota : 60,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

16. Popis : Rúčky na sťahovanie vody
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :20 ks
Jednotková cena:1,- €
Súpisová hodnota :20,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

17. Popis : Teleskopická tyč
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

18. Popis : Helmy
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :3 ks
Jednotková cena:3,- €
Súpisová hodnota :9,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

19. Popis : Sáčky do vysávačov
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :30 ks
Jednotková cena:1,- €
Súpisová hodnota :30,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

20. Popis : Zástery pre upratovačky
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Počet kusov :30 ks
Jednotková cena:1,- €
Súpisová hodnota :30,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

21. Popis : Fax Panasonic
Stav opotrebovania : používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota :10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

22. Popis : Skartovačka
Stav opotrebovania: používaný
Miesto uloženia: Park Angelinum, Košice
Jednotková cena:10,- €
Súpisová hodnota :10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Dátum zaradenia do súpisu 14.3.2015
Dôvod zaradenia do súpisu § 67 ods. 1 písm. a ZKR

K008545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TI-KOMPAKT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčická 89, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 368 784
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2014/S1279
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Začiatok zasadnutia:

14.04.2015 o 12.00 hod

Miesto zasadnutia:

sídlo 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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Deň vydania: 20.04.2015

Správca

Zapisovateľ:

JUDr. Michala Tomanová, asistentka Správcu na základe splnomocnenia v súlade
s ust. § 6 ods. 2 z.č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov ( ďalej
len „Zapisovateľ“)

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Správca
Dlžník
Veritelia - členovia VV a počet ich hlasov:
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, Počet hlasov: 1
Ján Stašo, Belá č. 843, IČO: 40 280 691Počet hlasov: 1
VŠZP, a.s., Mamteyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, Počet hlasov: 1
SR – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, Počet hlasov: 1
SETA Tehelne, a.s., Bytčická 89, Žilina, IČO: 36 002 291, Počet hlasov: 1

Neprítomní veritelia - členovia VV: nikto
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný s poukazom na ust. § 128 ods. 2 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
OTVORENIE PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Správca privítal členov veriteľského výboru (ďalej len „VV“) a zároveň konštatuje, že prvé zasadnutie veriteľského
výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 128 ods. 1 ZKR, teda tak aby sa konalo do 3 dní od jeho zvolenia.
Správca informuje členov VV, že ďalšie zasadnutia VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca. Správca má
právo zúčastniť sa ďalších zasadnutí VV. V prípade, že VV požiada správcu o jeho účasť na zasadnutí, správca je
povinný zasadnutia sa zúčastniť.
Správca ďalej uvádza, že každý člen VV má jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
1. Voľba predsedu VV:
Správca dal hlasovať o členovi na post predsedu VV – veriteľ SR – Daňový úrad Žilina.
Správca predložil návrh na voľbu navrhnutého predsedu VV a dal o uvedenom návrhu hlasovať. Hlasovanie
prebehlo v súlade so ZKR, s týmto výsledkom:
ZA návrh:

3 hlasy

PROTI návrhu:

2 hlasy

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

ZÁVER:
Správca konštatuje, že SR – Daňový úrad Žilina bol zvolený za predsedu veriteľského výboru
Uznesenie č. VV 01/2015: Predsedom veriteľského výboru je SR – Daňový úrad Žilina.
K uzneseniu č. VV 01/2015 neboli vznesené žiadne námietky.
Správca poučil nového predsedu VV, že v súlade s ust. § 128 ZKR sa ďalšie zasadnutia VV zvolávajú podľa
potreby, a to buď na žiadosť člena VV alebo na žiadosť správcu. O priebehu zasadnutí VV sa spíše zápisnica, ktorá
obsahuje opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých VV spolu s hlasovaním jednotlivých členov VV.
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

35

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

obsahuje opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých VV spolu s hlasovaním jednotlivých členov VV.
Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda VV a odpis zápisnice bezodkladne doručí súdu a správcovi. Správca
najneskôr nasledujúci deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice
doručený správcovi tvorí súčasť správcovského spisu. Správca poučil zvoleného predsedu VV aj o ďalších jeho
povinnostiach vyplývajúcich mu zo ZKR.
Predseda VV žiada Správcu, aby v prípade jeho nedostihnuteľnosti boli kontaktovaní ostatní členovia VV, aby celá
príprava Reštrukturalizačného plánu bola riešená v úzkej súčinnosti s členmi VV.
2. Žiadosť správcu o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
V zmysle § 134 ZKR sú dlžník, správca a členovia VV povinní úzko spolupracovať a predkladateľ plánu je okrem
iného povinný žiadať od dlžníka a členov VV stanoviská, návrhy alebo podnety.
V zmysle § 143 ZKR záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie VV do 90 dní od povolenia
reštrukturalizácie, na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže VV túto lehotu o 60 dní predĺžiť.
Správca predniesol žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní, pričom toto odôvodnil naliehavou potrebou, nakoľko pracovná verzia plánu ešte nie je v takej podobe
rozpracovanosti, aby mohla byť predložená VV na pripomienkovanie a následné schválenie v zákonnej lehote 90
dní od povolenia reštrukturalizácie.
Člen VV Sociálna poisťovňa, SR – Daňový úrad a VŠZP, a.s. prosia Dlžníka, aby si uhrádzal všetky záväzky, ktoré
mu vznikajú po začatí reštrukturalizačného konania, aby nebol narušený proces reštrukturalizácie.
Správca dal o žiadosti o predĺženie lehoty hlasovať. Hlasovanie prebehlo v súlade so ZKR , s týmto výsledkom:
ZA návrh:

4 hlasy

PROTI návrhu:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

1 hlasov

ZÁVER:
Správca konštatuje, že žiadosť o predĺženie lehoty bola prijatá jednohlasne všetkými prítomnými členmi VV.
Uznesenie č. VV 02/2015: Veriteľský výbor schvaľuje žiadosť správcu o predĺženie lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Veriteľský výbor predlžuje uvedenú lehotu
z dôvodu potreby kvalifikovanej prípravy plánu a potreby času na jeho prípadné pripomienkovanie zo strany
veriteľského výboru.
K uzneseniu č. VV02/2015 neboli vznesené žiadne námietky.
Správca konštatuje, že v súlade s ust. § 143 ZKR predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu spolu
s odôvodnením VV je povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku.
3. Rôzne, záver
Správca a predseda VV vyzvali prítomných veriteľov na predloženie akýchkoľvek stanovísk, čí prípadných otázok
alebo námietok. Žiadne stanoviská prednesené neboli.
Správca sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí VV a konštatoval, že zo strany prítomných členov VV
neboli vznesené žiadne námietky.
Zápisnica je vyhotovená v dvoch rovnopisoch; jeden bude súčasťou správcovského spisu a jeden je určený súdu
a bude súčasťou súdneho spisu.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 12:20 hod.
Správca - Mgr. Michal Miho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Orihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/30/2014 S1221
Spisová značka súdneho spisu:
36K/30/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Pavol Orihel, nar.
2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 1.6.2015
o 13.00 hod. s miestom konania: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, prízemie, zasadacia miestnosť č. 15.
Prezentácia začína o 12.30 hod. Program schôdze: 1. otvorenie schôdze, 2. správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania, 3. voľba zástupcu veriteľov. 4. rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR, 5.
rôzne, 6. záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
V Galante dňa 14.4.2015
JUDr. Viera Nováková, správca

K008547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P+P pasta, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1/D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 953 802
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2014 S1499
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Dátum zápisu:

15. 04. 2015

Veriteľ:

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281

Prihlásená suma:

200,20,- €

V Bratislave, dňa 15. 04. 2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K008548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Orihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/30/2014 S1221
Spisová značka súdneho spisu:
36K/30/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu: Pavol
Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany týmto - v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003 . Kaucia
sa skladá vo výške 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. Správca zároveň oznamuje, že tento účet je účtom všeobecnej podstaty
úpadcu.
V Galante dňa 14.4.2015
JUDr. Viera Nováková, správca

K008549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 601 618
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2014/S1472
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 93, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 601 618, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Mesto Turčianske Teplice, sídlo: Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 00 317 004
Pohľadávka č. 1 - prihlásená suma: 859,11 EUR
Pohľadávka č. 2 – prihlásená suma: 1.321,71 EUR
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Pohľadávka č. 3 – prihlásená suma: 1.321,71 EUR
Pohľadávka č. 4 – prihlásená suma: 136,29
JUDr. Marek Olekšák, správca

K008550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Mezó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 83, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2014/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o výsledku verejného ponukového konania:
V II. kole ponukového konania zverejnenom v OV č. 57/2015 zo dňa 24.03.2015 na predaj hnuteľnej veci: Osobné
motorové vozidlo Volkswagen Passat, rok výroby 1999, EČ:RS130BV, súp. hodnota: 1200,- €, zaradenej do
všeobecnej podstaty úpadcu, bola správcovi doručená jedna ponuka spĺňajúca formálne náležitosti a to:
1. Pavol Brisuda,

Ponúknutá cena: 347,- €

Správca vyhodnotil ponuku ako neprimerane nízku a na základe záväzného pokynu zo dňa 03.02.2015 túto
odmietol.
II. kolo ponukového konania bolo neúspešné.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K008551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I CH spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Prešov, Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014/S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, výška
zabezpečenej pohľadávky spolu: 367.550,50 EUR, zabezpečené pohľadávky zapísané do Zoznamu
pohľadávok pod poradovými číslami 41/2 – 41/5;
1.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 126; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3039;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 1.713.- EUR.
2.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:

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

39

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 1246; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3050;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 16.945.- EUR.
3.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 8727; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3052/2;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 118.687.- EUR.
4.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 297; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3052/62;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 4.039.- EUR.
5.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 209; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3052/65;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 2.842.- EUR.
6.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 141; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3052/87;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 1.917.-EUR.
7.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 54; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 3052/88;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 734.- EUR.
8.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: záhrady; výmera (m2): 508; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov katastrálneho územia:
Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 4616; spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 18.176.- EUR.
9.Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 631; štát: Slovenská republika; obec: Humenné; názov
katastrálneho územia: Humenné; číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo parcely registra „C“ KN: 4617;
spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová hodnota majetku: 22.577.- EUR.
10.Typ súpisovej zložky majetku: Stavba:
Druh stavby: rodinný dom; súpisné číslo: 1039, štát: Slovenská republika, obec: Humenné, katastrálne územie:
Humenné, číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo: 4617; spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, súpisová
hodnota majetku: 136.881 .- EUR.
11.Typ súpisovej zložky majetku: Stavba:
Druh stavby: priemyselná budova; súpisné číslo: 2775, štát: Slovenská republika, obec: Humenné, katastrálne
územie: Humenné, číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo: 3039; spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
súpisová hodnota majetku: 28.670.- EUR.
12.Typ súpisovej zložky majetku: Stavba:
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Druh stavby: priemyselná budova; súpisné číslo: 2780, štát: Slovenská republika, obec: Humenné, katastrálne
územie: Humenné, číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo: 3050; spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
súpisová hodnota majetku: 169.106.- EUR.
13.Typ súpisovej zložky majetku: Stavba:
Druh stavby: administratívna budova; súpisné číslo: 6090, štát: Slovenská republika, obec: Humenné, katastrálne
územie: Humenné, číslo listu vlastníctva: 5004; parcelné číslo: 3052/87; spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1, súpisová hodnota majetku: 151.357.- EUR.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K008552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Blažíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárova 1366/42, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2015 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Michal Blažíček, bytom Sklenárova 1366/42, 821 09 Bratislava, nar.
14.10.1982 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn.: 4K/8/2015, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
09.00-12.00 hod. a od 13.00-16.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
spravca@spravca.eu

K008553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Veriteľ

IČO

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Slovanet, a.s.

35 765 143

Záhradnícka

151

Bratislava

821 08

119,15 EUR
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SKP, k.s., správca

K008554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Blažíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárova 1366/42, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2015 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Michal Blažíček, bytom
Sklenárova 1366/42, 821 09 Bratislava, nar. 14.10.1982, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 4K/8/2015 zo dňa 23.3.2015 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2015
zo dňa 30.3.2015 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Juraj Puskailer.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Michal Blažíček, Sklenárova 1366/42, 821 09 Bratislava, born on 14.10.1982, our duty is to inform you that District
Court Bratislava I, No. 4K/8/2015 on the 23.3.2015 and promulgated in the Commercial bulletin No. 61/2015 from
30.3.2015 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Juraj Puskailer as the trustee
in bankruptcy.
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
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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 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).
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

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.

K008555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 38, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2013 S1275
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Iveta Beslerová, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, správca dlžníka: Róbert Tkáč, narodený : 05.04.1973,
bytom: Žbince č. 38, 072 16 Žbince zverejňuje v zmysle §50 a § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. "Návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty" nasledovne:
Celkový výťažok zo speňaženia majetku : 2 309,77 EUR
Pohľadávky proti podstate: 269,16 EUR
Odmena správcu zo speňaženia 130,24 EUR
Odmena do 1. schôdze: 663,88 EUR
Súdny poplatok zo speňaženia: 4,62 EUR
Výdavky do zrušenia konkurzu : 25,00 EUR
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 1 216,57 EUR
Zároveň Vás správca žiada , aby ste v lehote uvedenej vyššie oznámili svoje číslo účtu a variabilných symbolov,
pod ktorými má správca výťažok odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu známe
číslo účtu s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 101 ZKR správca určil zástupcovi veriteľov 20 dni na schválenie rozvrhu výťažku. Lehota
začne plynúť od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom Vestníku. Nezabezpečení veritelia môžu požiadať
zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky voči návrhu konečného rozvrhu výťažku tak, aby ju zástupca
veriteľov mohol uplatniť u správcu v lehote 20 dni od zverejnenia tohto oznámenia. Veritelia môžu nahliadnuť do
návrhu konečného rozvrhu výťažku v kancelárií správcu na adrese M.R. Štefánika 32 v Trebišove alebo požiadať
o jeho zaslanie elektronicky. Nahliadnutie do konečného rozvrhu výťažku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
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o jeho zaslanie elektronicky. Nahliadnutie do konečného rozvrhu výťažku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
na tel. č. 0905642149, resp. mailom ivetabeslerova@gmail.com.
Ing. Iveta Beslerová, správca

K008556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEMERLOGS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lošonec 273, 919 04 Lošonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 961 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/45/2014 S 1138
Spisová značka súdneho spisu:
23K/45/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové zložky majetku – GEMERLOGS, s.r.o. v konkurze
Správca úpadcu GEMERLOGS, s.r.o., v konkurze, IČO: 47961317, so sídlom Lošonec 273, 919 04 Lošonec,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č. 35132/T, týmto v zmysle ust. § 76
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZoKR“) zverejňuje súpis všeobecnej podstaty podľa nasledovného:
1./ POZEMOK, parc. č. 5461/1, druh pozemku: lesné pozemky, výmera 4586 m2, obec: Boleráz, okres: Trnava,
katastrálny odbor Okresného úradu Trnava, zápis na LV č. 4172, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR

Súpisová hodnota majetku: 15.000,- Eur

2./ POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, č.ú.:
Sk6502000000003399791353 s peňažným zostatkom 7.040,87,- Eur.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K008557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2015 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Róbert Potočný, bytom Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava, nar.
21.07.1983, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn.: 4K/6/2015, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
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oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
09.00-12.00 hod. a od 13.00-16.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
spravca@spravca.eu

K008558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DINAZ Investments Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 867 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2013 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej položky
Dlžník
majetku

2

Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

UniCredit Bank Czech Republic Úroky z bankového
and Slovakia, a.s.
účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1/1

0,03 EUR

K008559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocniočná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2014
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2014 S1516
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie účtu na zloženie kaucie pri popretí pohľadávky
Ing. Vladimír Besler, správca podstaty úpadcu RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o., Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský
Chlmec, IČO: 36 592 269 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 26K/77/2014
oznamuje, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu:
2816022658/0200 (IBAN: SK81 0200 0000 0028 1602 2658). 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.
Ing. Vladimír Besler - správca
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K008560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Birošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Smokovec 59, 059 81 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2014 S1442
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Marta Prigancová, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, správca úpadcu Stanislava Birošíka,
nar. 03.02.1974, bytom 059 81 Vysoké Tatry – Dolný Smokovec 59, podľa § 34 ods. 1 ZKR, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.06.2015 so začiatkom o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Zámočníckej
165/3, 068 01 Medzilaborce s týmto programom:
1.

Otvorenie, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti

2.

Správa o činnosti správcu

3.

Voľba zástupcu veriteľov

4.

Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

5.

Záver

Schôdze veriteľov sa má právo zúčastniť každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia - fyzické
osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Správca úpadcu podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: SK16 0200 0000 0034 8915 4358, variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
(Medzilaborce 15.04.2015; Ing. Marta Prigancová, správca)

K008561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVITEĽ MK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štrková 971/10E, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 432 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2013/S1448
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako novo ustanovený správca
konkurznej podstaty úpadcu: STAVITEĽ MK, s.r.o., so sídlom: Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 36 432 644,
sp.zn. Okresného súdu Žilina: 2K/4/2013, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala
dňa 15.04.2015 do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- Ing. Štefan Harašta, SH TECHNIK, J. Závodského 23, 010 04 Žilina, doručená dňa 15.04.2015, celková
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- Ing. Štefan Harašta, SH TECHNIK, J. Závodského 23, 010 04 Žilina, doručená dňa 15.04.2015, celková
prihlásená suma: 407,04 EUR.
V Žiline dňa 15.04.2015
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K008562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVITEĽ MK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štrková 971/10E, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 432 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2013/S1448
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako novo ustanovený správca
konkurznej podstaty úpadcu: STAVITEĽ MK, s.r.o., so sídlom: Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 36 432 644,
sp.zn. Okresného súdu Žilina: 2K/4/2013, týmto najmä podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. /ďalej len ako aj „ZKR“/, oznamujem, že v uvedenej konkurznej veci som zostavila
zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamujem zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Podľa § 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 tohto oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietky
musia byť podané včas u správcu na predpísanom tlačive a musia byť vždy odôvodnené, inak sa na námietku
neprihliada.
Podľa § 96 ods. 4 ZKR Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v úradných hodinách, po predchádzajúcom objednaní
sa (mobil: 0907 479 599, e-mail: lenka@madarova.sk).
V Žiline dňa 15.04.2015
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K008563
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:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis všeobecnej podstaty - Peňažné prostriedky
Por.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu

Dlžník

Súpisová
hodnota

Deň zapísania
do SM

poznámka

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 81244 Bratislava I

1 659,70 €

10.4.2015

bez
poznámky

Súpis všeobecnej podstaty - Cenný papier
Opis súpisovej zložky majetku

Por.č.

Typ súpisovej
zložky majetku

Druh
Forma

a

1.

Cenný papier

Akcia kmeňová
listinná 3 320,00 €
na meno

Podoba

Nominálna
hodnota (1ks)

Emitent

Počet
kusov

Súpisová
Deň zapísania
poznámka
hodnota (1ks) do SM

AC Beverages,
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09,
IČO: 36 816 396

10

3 320,00 €

bez
poznámky

10.4.2015

Súpis všeobecnej podstaty - Hnuteľné veci
Por.č. Opis súpisovej zložky majetku

Počet

Súpisová hodnota
(1ks)

Deň zapísania do
SM

poznámka
bez
poznámky

1.

Motorové vozidlo DAEWOO TICO , EČV: BA 562 KP, r.v. 2000,
nepojazdné

1 ks

200,00 €

10.4.2015

2.

Tlačiareň CANON

1ks

50,00 €

10.4.2015

3.

Cladnička Elektrolux

1 ks

50,00 €

10.4.2015

4.

Fax MINOLTA – HF 500A

1 ks

20,00 €

10.4.2015

5.

Rozvod vody, ev. č. 29IM00001

1ks

500,00 €

10.4.2015

6.

Stroj (streč) Ekobal, ev. č. 29IM00002

1ks

400,00 €

10.4.2015

7.

Vysokozdvižný vozík Komatsu, ev.č. 29IM00003

1ks

200,00 €

10.4.2015

8.

Filter, ev. č. 29IM00004

1ks

200,00 €

10.4.2015

9.

Termosleevový tunel, ev. č. 29IM00005

1ks

300,00 €

10.4.2015

10.

Výrobník sýtených nápojov, ev. č. 29IM00006

1ks

1 500,00 €

10.4.2015

11.

Úprava vody, ev. č. 29IM00007

1 ks

500,00 €

10.4.2015

12.

VON linky, ev. č. 29IM00008

1 ks

1 000,00 €

10.4.2015

13.

Merač teploty vody REFLOW, ev. č. 29IM00009

1 ks

200,00 €

10.4.2015

14.

Dátumovačka Bottling, ev. č. 10IM00003

1 ks

500,00 €

10.4.2015

15.

Forma Maštinská, ev. č. 10IM00002

1 ks

1 000,00 €

10.4.2015

16.

Stôl kancelársky

5 ks

20,00 €

10.4.2015

17.

Stôl doplnkový

6 ks

15,00 €

10.4.2015

18.

Stolička otočná

9 ks

30,00 €

10.4.2015

19.

Stoličky

12 ks 10,00 €

10.4.2015

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20.

Stolík

3 ks

15,00 €

10.4.2015

21.

Kuchynská linka

3 ks

150,00 €

10.4.2015

22.

Mikrovlnná rúra IGNIS

2 ks

50,00 €

10.4.2015

23.

Tlačiareň LEXMARK

1 ks

50,00 €

10.4.2015

24.

Fax + kopírka

1 ks

50,00 €

10.4.2015

25.

Telefón – aparát

1 ks

30,00 €

10.4.2015

26.

Zostava k PC – monitor, klávesnica, myš

3 ks

50,00 €

10.4.2015

27.

Stolový počítač ASUS

2ks

100,00 €

10.4.2015

28.

Skriňa kombinovaná

2 ks

30,00 €

10.4.2015

29.

Skriňa plechová vysoká

2 ks

20,00 €

10.4.2015

30.

Skriňa kombinovaná vysoká

5 ks

20,00 €

10.4.2015

31.

Cladnička ZANUSSI

2 ks

100,00 €

10.4.2015

32.

Ohrievač elektrický

3 ks

30,00 €

10.4.2015

33.

Kosačka motorová

1 ks

70,00 €

10.4.2015

34.

Paleta drevená, rozmer 1200 x 800 mm

100 ks 5,00 €

10.4.2015

35.

Polica kovová

18 ks 20,00 €

10.4.2015

36.

Polica drevená

8 ks

10.4.2015

20,00 €

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

Súpis všeobecnej podstaty - Iná majetková hodnota - Obchodný podiel
Por.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

Register kde je majetková hodnota
vedená/registrovaná

100% obchodný podiel spoločnosti AQUA GROUP
Obchodný register Okresného súdu
s.r.o., Hradská 85, Bratislava 821 07, IČO: 35 821
Bratislava I, vl. č. 25071/B
761

Súpisová
hodnota

Deň zapísania
poznámka
do SM

29 876,00 €

10.4.2015

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K008564
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty č. 1
Zabezpečený veriteľ: QUINTELA, s. r. o., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 43966161
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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Zabezpečené pohľadávky vedené v Zozname pohľadávok pod č. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86.
Nehnuteľný majetok zabezpečujúci záväzok úpadcu:
Stavby
Por.
Popis
č.

Súpisné
číslo

1

Plniareň prírodnej a minerálnej vody a
53
Sociálno-prevádzková budova

2

Hala pre plniareň prírodnej a minerálnej vody

Na
LV Štát,obec,
parcele č. č. územie

katastrálne Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota

Poznámka

866/2

159

SR,
HRNČIARSKA
1/1
VES, Pondelok

185 000,00 €

bez
poznámky

bez súpis.
866/4
čísla

159

SR,
HRNČIARSKA
1/1
VES, Pondelok

570 000,00 €

bez
poznámky

Pozemky
Por.
č.

Číslo
parcely

Druh pozemku

3

866/1

Zastavané
nádvoria

plochy

a

4

866/2

Zastavané
nádvoria

plochy

a

5

866/4

Zastavané
nádvoria

plochy

a

6

866/5

Zastavané
nádvoria

plochy

a

7

866/6

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Výmera
(m2)

LV č. Štát/obec/ katastrálne územie

2878

159

SR,
HRNČIARSKA
Pondelok

VES,

531

159

SR,
HRNČIARSKA
Pondelok

VES,

917

159

SR,
HRNČIARSKA
Pondelok

VES,

114

159

SR,
HRNČIARSKA
Pondelok

VES,

76

159

SR,
HRNČIARSKA
Pondelok

VES,

Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota

Poznámka

1/1

9 000,00 €

bez
poznámky

1/1

1 500,00 €

bez
poznámky

1/1

2 800,00 €

bez
poznámky

1/1

300,00 €

bez
poznámky

1/1

200,00 €

bez
poznámky

Majetok v dobe zapísania do Súpisu majetku oddelenej podstaty č. 1 bol vo vlastníctve osoby: QUINTELA, s. r. o.,
Pribinova 4, Bratislava, IČO: 43966161, SR
Dôvod zápisu: Nehnuteľnosti v dočasnom vlastníctve zabezpečeného veriteľa, prevedené na veriteľa Zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva zo dňa 18.12.2013, v súlade s ust. § 533 a nasl. OZ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: 10.04.2015
Deň vzniku zabezpečovacieho práva: 18.12.2013
Deň registrácie zabezpečovacieho práva: 30.04.2014
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí
Zabezpečená suma: 522.452,42 EUR

K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku (p. č. 1 – 7) sa vzťahuje nasledovné zistené zabezpečovacie právo:
Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadený Zmluvou o zabezpečovacom prevode práva zo
dňa 18.12.2013, ktorý zabezpečuje splnenie pohľadávky zo Zmluvy o pôžičke zo dňa 18.12.2013, uzatvorenej
medzi úpadcom a zabezpečeným veriteľom.
Zabezpečovacie právo bolo v Katastri nehnuteľností evidované na LV č. 159, zápisom č. V-1024/2013 z 30.04.2014,
ktorým došlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na zabezpečeného veriteľa.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, 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
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K008565
Spisová značka: 6K/66/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Bohunická, bytom Hlavná
31, 900 27 Bernolákovo, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s, so sídlom Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1429, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Prvá arbitrážna k.s, so sídlom Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1429, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008566
Spisová značka: 6K/36/2014
Krajský súd v Bratislave, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: DELIVER PAPIER spol. s r.o, Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 35 761 148, s
ustanoveným predbežným správcom: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, o
odvolaní predbežného správcu, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/36/2014-49 zo dňa 29.12.2014,
takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/36/2014-49 zo dňa 29.12.2014
mení tak, že predbežnému správcovi JUDr. Vojtechovi Agnerovi priznáva odmenu v celkovej výške 663,88 Eur,
ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne Okresného súdu Bratislava I zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, evidovaného pod položkou D 19, pol. reg. 135/2014, po právoplatnosti
tohto uznesenia.
Nespotrebovaná časť preddavku vo
výške 995,82 Eur, vedená pod položkou D 19, pol. reg.
135/2014, bude poukázaná k rukám správcu konkurznej podstaty JUDr. Vojtechovi Agnerovi prostredníctvom učtárne
Okresného súdu Bratislava I, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 27.2.2015
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K008567
Spisová značka: 6K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o.,
so sídlom Hlavná 325, 900 41 Rovinka, IČO: 35 697 679, správcom ktorého je JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom
kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1172, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1172, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
6.638,78 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd priznáva správcovi: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1172, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
6.638,78 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008568
Spisová značka: 6K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAME, spol. s r.o., so sídlom
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968, správcom ktorého Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1673
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené správcovi od veriteľa: Ján Parobek, bytom Hrnčiarska Ves 75, 980 13
Hrnčiarska Ves, dňa 26.03.2015 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 13.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008569
Spisová značka: 6K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAME, spol. s r.o., so sídlom
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968, správcom ktorého Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1673
rozhodol

Súd určuje, že na podanie pod poradovým číslom 1 doručené správcovi od veriteľa: QUINTELA, s.r.o., so sídlom
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43 966 161, dňa 20.03.2015 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 13.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008570
Spisová značka: 6K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAME, spol. s r.o., so sídlom
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968, správcom ktorého Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1673
rozhodol
Súd určuje, že na podanie pod poradovým číslom 2 doručené správcovi od veriteľa: QUINTELA, s.r.o., so sídlom
Pribinova 4, 811
09 Bratislava, IČO: 43 966 161, dňa 20.03.2015 sa neprihliada ako na prihlášku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd určuje, že na podanie pod poradovým číslom 2 doručené správcovi od veriteľa: QUINTELA, s.r.o., so sídlom
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43 966 161, dňa 20.03.2015 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 13.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008571
Spisová značka: 3K/10/2010
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIVAK, s.r.o., so sídlom
Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava, IČO: 35 843 926, správcom ktorého JUDr. Štefan Dedák, so sídlom
kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1406, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: JUDr. Štefan Dedák,
so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1406 v súlade s predloženým návrhom
zo dňa 23.01.2015, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku zo dňa 13.03.2015 pod č. OV 50/2015, a to podľa
nasledovného prehľadu:
003,44 €

celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 4 741,12 €.
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 4

Výťažok určený na uspokojenie veriteľov v sume 737,68 eura bude rozvrhnutý nasledovne:
suma 20,40 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Hana Gumplová,
suma 486,44 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Hana Gumplova SIVAK,
suma 1,83 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Oldřich Víšek,
suma 100 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Helena Poláková HELP,
suma 129,01 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Daňové riaditeľstvo
SR- Daňový úrad Bratislava V.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008572
Spisová značka: 3K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava Petržalka, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12
Bratislava - Petržalka, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava - Petržalka, občan
SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Súd otvára malý konkurz.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Dušan Repák, 55
so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404.

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava - Petržalka, občan
SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Dušan Repák, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávku
musí byťzákonov
podanánasamostatná
prihláška
s uvedením zabezpečenej

12. Pre
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008573
Spisová značka: 3K/19/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Tomáš Antonič, Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
likvidátor spoločnosti XAFERION s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 45 630 127, o návrhu na vyhlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu na majetok dlžníka:
XAFERION s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 45 630 127
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Tomáš Antonič, Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
likvidátor spoločnosti XAFERION s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 45 630 127, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: XAFERION s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 45 630 127
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: XAFERION s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 45 630 127.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008574
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Lucia Fleková, nar. 07. 12. 1983, bytom Športová
443/10, 962 33 Budča, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Lucia Fleková, nar. 07. 12. 1983, bytom Športová 443/10, 962 33
Budča.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martu Todekovú,
kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
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dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008575
Spisová značka: 2K/23/2015
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

59

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ondrej Lešták, nar. 16. 08. 1974, bytom
Tajovského 13, 976 32 Badín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ondrej Lešták, nar. 16. 08. 1974, bytom Tajovského 13, 976 32 Badín.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty LawService Recovery k.s.,
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223.

so

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
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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).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008576
Spisová značka: 1R/5/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marta Veľká s miestom podnikania ČSA 20,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 40 671 216, zapísaný v registri: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra
611-11501, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Marta Veľká s miestom podnikania ČSA 20, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 40 671 216.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008577
Spisová značka: 1K/12/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milana Kazára - MKM Fruit "v konkurze" Dolná Lehota 199, 976 98 Lopej, IČO: 32 231 491, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Stelu Chovanovú, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
S1612.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
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. Eva Mihálechová, samosudca
K008578
Spisová značka: 1K/8/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SEAGLE AIR, a.s., so
sídlom Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 320 021, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 17, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 393 486, S1388.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008579
Spisová značka: 3K/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Róbert Horský, nar.
22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno, správcom ktorého je JUDr. Marián Pataj, so
sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Mariánovi Patajovi, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008580
Spisová značka: 3K/9/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zsolt Mezó, nar.
23.04.1985, bytom Husiná 83, 985 42 Veľké Dravce, správcom ktorého je JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj majetku tvoriaci všeobecnú podstatu - hnuteľná vec motorové vozidlo Volkswagen Passat, rok výroby 1999, EČ:RS130BV, súp. hodnota: 1200 Eur ponukovým konaním
v I. kole za 50% súpisovej hodnoty, v druhom kole za najvyššiu ponúknutú cenu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008581
Spisová značka: 1K/19/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 19/2013 - 143 zo dňa 30.07.2013 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - KSBO, s.r.o. " v likvidácii", Mičinská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 661
597. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2013.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008582
Spisová značka: 1K/14/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, zast. JUDr. Veronika Kubriková, PhD. advokátka, so sídlom
Martinčekova 13, 821 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - František Valo, A.
Dubčeka 367/9, 965 01 Žiar nad Hronom, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008583
Spisová značka: 1K/15/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 869 464 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Barbora Nairan,
Sklárska 378/8, 985 26 Málinec, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008584
Spisová značka: 1K/16/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom
831 04 Bratislava, Vajnorská 100/A, IČO: 45 869 464 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Jozef
Kuchárik, Ožďany 169, 980 11 Ožďany, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015

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. Eva Mihálechová, samosudca
K008585
Spisová značka: 1K/17/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom
831 04 Bratislava, Vajnorská 100/A, IČO: 45 869 464 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Ján
Kosztúr, Vlkyňa 18, 980 44 Vlkyňa, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008586
Spisová značka: 1K/11/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom 831 04
Bratislava, Vajnorská 100/A, IČO: 45 869 464 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Viera
Špaleková, 9. mája 332, 049 16 Jelšava, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
písomného doručenia v štyroch vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ak
ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak účastník konania nemal
procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
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procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, ak účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd
nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil
vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008587
Spisová značka: 26K/33/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Jaš ELMAR, s miestom podnikania Branisková 4, 040 01 Košice, IČO: 34 377 301 uznesením zo dňa 27.02.2015 č.k.
26K/33/2013-512 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008588
Spisová značka: 26K/50/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: MONEY
PARTNERS s.r.o., so sídlom Štúrovo Nábrežie 2413/11, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 44 511 850 uznesením zo
dňa 27.02.2015 č.k. 26K/50/2013-165 povolil vstup do pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008589
Spisová značka: 26K/53/2013
OZNAM
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Poľnohospodárske družstvo Spišský Štvrtok, so sídlom 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 204 277 uznesením zo dňa
27.02.2015 č.k. 26K/53/2013-178 potvrdil prevod pohľadávok
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Poľnohospodárske družstvo Spišský Štvrtok, so sídlom 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 204 277 uznesením zo dňa
27.02.2015 č.k. 26K/53/2013-178 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, Prešov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008590
Spisová značka: 26K/62/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ingrid
Bišková, rod. Grošaftová, nar. 01.09.1965, trvale bytom M. R. Štefánika č. 1515/47, 075 01 Trebišov uznesením zo
dňa 27.02.2015 č.k. 26K/62/2013-217 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 2020592332.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008591
Spisová značka: 30K/12/2013
30K 31/2013- 919
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832
69 Bratislava, IČO: 35 865 491 a navrhovateľa v 2. rade: FRISOMAT, spol. s r.o., Bočná 3, 940 01 Nové Zámky, IČO:
36 561 100 a navrhovateľa v 3. rade: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
proti dlžníkovi: Truck Center Košice s.r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.1.2015 č.k. 30 K 12/2013 - 846
uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach 2 CoKR / 5/2015-887 zo dňa 23.3.2015
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: 1/ Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 69
Bratislava, IČO: 35 865 491, 2/ FRISOMAT, spol. s r.o., Bočná 3, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 561 100, 3/ SHELL
Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 proti dlžníkovi: Truck Center Košice s.r.o.,
Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980, zast. JUDr. Dušan Antol, advokát, Hlavná 108, 040 01 Košice, IČO:
31 962 238, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa
19.1.2015, č.k. 30K/12/2013-846 takto
rozhodol
Potvrdzuje uznesenie.
Poučenie : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 23. marca 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. Vladimír Hrib, PhD.
predseda senátu

rozhodol
Potvrdzuje
Obchodný uznesenie.
vestník 74/2015
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Poučenie : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 23. marca 2015
JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
predseda senátu

Okresný súd Košice I dňa 14.4.2015
Mgr. Juraj Komár,
K008592
Spisová značka: 26K/67/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jarmila
Kubíniová, nar. 08.06.1979, trvale bytom Jarná č. 358/5, 048 01 Rožňava uznesením zo dňa 27.02.2015 č.k.
26K/67/2013-118 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008593
Spisová značka: 26K/71/2013

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na Silvia Jančátová, nar.
03.05.1967, trvale bytom Rožňavská 46, 045 01 Moldava nad Bodvou uznesením zo dňa 27.02.2015 č.k.
26K/71/2013-138 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008594
Spisová značka: 26K/76/2013
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OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na KVESTA s.r.o., Komenského 71,
040 01 Košice, IČO: 46 563 865 uznesením zo dňa 27.02.2015 č.k. 26K/76/2013-192 b/ potvrdil prevod pohľadávok
do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2,
041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K008595
Spisová značka: 30K/8/2012
30 K/8/2012-214
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: R - CONTACT s.r.o., Štítnická 1715, 048 01 Rožňava, IČO: 36 598 933
o návrhu navrhovateľa: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 12.3.2015 povolil 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. 144.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 14.4.2015
Mgr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K008596
Spisová značka: 30K/20/2013
30 K/20/2013-208
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Agro poľnohospodárske družstvo Vojnatina, 072 61 Vojnatina, IČO: 36 192
741 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 9.3.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok
na tunajšom súde pod č. 6.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník
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veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok
na tunajšom súde pod č. 6.
Obchodný vestník 74/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.04.2015
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015
Mgr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 14.4.2015
Mgr. Juraj Komár,
K008597
Spisová značka: 30K/10/2014
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: BAILAR s.r.o., so sídlom
Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 46 948 651 o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol

Určuje, že na podanie zo dňa 15.10.2014 neoznačené poradovým číslom, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: ACARD, spol. s r.o. Košice, 143 Vajkovce 044 43, IČO: 31 684 556, vo výške 62.838,26 € sa neprihliada ako
na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2015
JUDr. Pavel Varga, sudca
K008598
Spisová značka: 30K/10/2014
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: BAILAR s.r.o., so sídlom
Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 46 948 651 o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 15.10.2014 neoznačené poradovým číslom, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: TONER spol. s r.o., so sídlom Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36 182 427, vo výške 11.688,30 € sa
neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2015
JUDr. Pavel Varga, sudca
K008599
Spisová značka: 30K/10/2014
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: BAILAR s.r.o., so sídlom
Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 46 948 651 o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol
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rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 15.10.2014 neoznačené poradovým číslom, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: ANYONE s.r.o., so sídlom Tolstého 11, 040 01 Košice, IČO: 36 216 585 , vo výške 14.269,20 € sa
neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2015
JUDr. Pavel Varga, sudca
K008600
Spisová značka: 31K/49/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s. v
konkurze, so sídlom: Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 206 172 uznesením zo dňa 18.02.2015 č.k.
31K/49/2013-382 povolil 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, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222 v postúpenej časti pohľadávok vedených v
zozname pohľadávok pod číslom 238 až 252.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2015
Okresný súd Košice I dňa 14.4.2015
Mgr. Roman Maščák,
K008601
Spisová značka: 31K/27/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Blažej, narodený: 07.06.1974, trvale
bytom K ihrisku č. 10/6, 044 20 Malá Ida, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde v zozname pohľadávok pod
č. 14.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod 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 13.4.2015
Mgr. Roman Maščák,

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

71

Obchodný vestník 74/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2015

K008602
Spisová značka: 31K/16/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Peter Karička, narodený: 29.04.1986, trvale bytom: Sovietskej armády
196/21, 076 03 Hraň, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Peter Karička, narodený: 29.04.1986, trvale
bytom: Sovietskej armády 196/21, 076 03 Hraň.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008603
Spisová značka: 31K/17/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Štefan Bosák, narodený: 26.07.1974, trvale bytom: 324 Švedlár, 053 34
Švedlár, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Štefan Bosák, narodený: 26.07.1974, trvale
bytom: 324 Švedlár, 053 34 Švedlár.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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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 peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008604
Spisová značka: 31K/18/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: PRO CIVITAS s. r. o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45 869 464 a dlžníka: Marián Kaleja, narodený: 10.01.1964, trvale bytom: Varovecká 176/36, 044 31
Družstevná pri Hornáde, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.03.2015:
-

Preukázal, že je aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/18/2015 vo vyššie stanovej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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)

Okresný súd Košice I dňa 13.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008605
Spisová značka: 31K/19/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: PRO CIVITAS s. r. o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45 869 464 a dlžníka: Matej Osif, narodený: 25.01.1979, trvale bytom: Kuzmányho 49, 040 01
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.03.2015:
-

Preukázal, že je aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/19/2015 vo vyššie stanovej

lehote.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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)
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008606
Spisová značka: 31K/60/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TTS plus s.r.o., so sídlom: Štúrova 17, 040 01 Košice,
IČO: 36 176 923 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 138,92 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 138,92 EUR zložiteľovi preddavku: TTS plus s.r.o., so sídlom: Štúrova 17, 040 01
Košice, IČO: 36 176 923 vedený pod položkou denníka D19-154/2014, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008607
Spisová značka: 31K/62/2013

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AV-Carmen Slovakia s.r.o., so sídlom:
Štefana Moyzesa 2135/30, 071 01 Michalovce, IČO: 36 207 837, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde v zozname pohľadávok pod
č. 11 až 15.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod 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
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jeho
doručenia
(odo 74/2015
dňa nasledujúceho po dniKonkurzy
zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu20.04.2015
ku
Obchodný
vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 9.4.2015
Mgr. Roman Maščák,
K008608
Spisová značka: 31K/62/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AV-Carmen Slovakia s.r.o., so sídlom: Štefana Moyzesa 2135/30, 071
01 Michalovce, IČO: 36 207 837 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie Němcovej 30,
Košice 040 01, zn. správcu: S1524, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.161,79 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.161,79 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D18-157/2013 správcovi podstaty, JUDr. Róbert Selvek, so
sídlom kancelárie Němcovej 30, Košice 040 01, zn. správcu: S1524 na účet číslo: 4237295001/5600, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.4.2015
Mgr. Roman Maščák,
K008609
Spisová značka: 31K/62/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AV-Carmen Slovakia s.r.o., so sídlom: Štefana Moyzesa 2135/30, 071
01 Michalovce, IČO: 36 207 837, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 12.06.2014, č.k. 31K/62/2013-113 na majetok
úpadcu: AV-Carmen Slovakia s.r.o., so sídlom: Štefana Moyzesa 2135/30, 071 01 Michalovce, IČO: 36 207 837 z a
m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.4.2015
JUDr. Július Tóth,
K008610
Spisová značka: 31K/21/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Ostatný, narodený 16.07.1978,
bytom Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky, ktorého správcom je: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie
Akademická 4, 949 01 Nitra, o výmene správcu, takto
rozhodol
Odvoláva správcu Mgr. Romana Nagyho, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
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Odvoláva správcu Mgr. Romana Nagyho, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Ustanovuje správcu Mgr. Mareka Piršela, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu
S1670.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14.4.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008611
Spisová značka: 31K/26/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka VARIA PRINT, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 561 177, so sídlom
Ulica františkánov 8, 945 01 Komárno, zastúpený: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B/821
09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: VARIA PRINT, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 561 177, so
sídlom Ulica františkánov 8, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie na dlžníka VARIA PRINT, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 561 177, so sídlom Ulica františkánov
8, 945 01 Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14.4.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008612
Spisová značka: 31K/53/2014
Sp. zn. 31K/53/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AS-Med, s.r.o., Bardoňovo 441, 941 49 Bardoňovo, IČO: 36
715 948, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AS-Med, s.r.o., Bardoňovo 441, 941 49 Bardoňovo, IČO: 36
715 948, uznesením č.k. 31K/53/2014-152 zo dňa 18.03.2015 konanie na dlžníka AS-Med, s.r.o. Bardoňovo, IČO: 36
715 948 zastavil.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2015.

Okresný súd Nitra dňa 14.4.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008613
Spisová značka: 32R/2/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36 358 037, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01
Nitra, IČO: 36 358 037, 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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IČO: 36 358 037, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01
Nitra, IČO: 36 358 037, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358
037.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Róbert Hipp, kancelária správcu Farská 33/I.p., 949 01 Nitra.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037,
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, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností 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 právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- urobenie iného než bežného právneho úkonu;
- urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné
alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov;
- urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s
hodnotou vyššou ako 10% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
- urobenie právneho úkonu, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 2.000
eur;
- urobenie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
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 Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037, 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
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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
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území
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vestník
74/2015
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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, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.
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 13.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008614
Spisová značka: 32K/11/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RAMIRO s.r.o., so sídlom Krátka 7, 934 01 Levice, IČO: 36
559 202, právne zastúpený Mgr. Katarínou Kováčovou, advokátkou so sídlom Okružná 7, 934 01 Levice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: RAMIRO s.r.o., so sídlom Krátka 7, 934 01 Levice, IČO: 36 559 202, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka RAMIRO s.r.o., so sídlom Krátka 7, 934 01 Levice, IČO: 36 559 202.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008615
Spisová značka: 1NcKR/13/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Stanislavská, nar. 12.11.1957, bytom 094 09
Sedliská 231, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Helena Stanislavská, nar. 12.11.1957, bytom 094 09 Sedliská 231.
Ustanovuje JUDr. Daniela Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, do funkcie správcu
dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
600,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie
sľubu odškodnenia
treťou
osobou.
Obchodný vestník
74/2015 za škodu spôsobenú
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.04.2015
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
600,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008616
Spisová značka: 1K/17/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NCK, s.r.o., so sídlom 082 67 Mošurov 59, IČO: 36 489
662, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Jána Ninčáka MBA, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú
správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008617
Spisová značka: 1K/35/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu M P PARTNERS s. r. o.,
so sídlom Strojnícka 20, 080 06 Prešov, IČO: 45 389 501, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné,
odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 269,12 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 15.07.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 59/2014,
v r a c i a navrhovateľovi M P PARTNERS s. r. o., so sídlom Strojnícka 20, 080 06 Prešov, IČO: 45 389 501,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 726,70 eura zložený na účet tunajšieho
súdu dňa 15.07.2014 pod položkou D19 č. 59/2014, a to po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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 13.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008618
Spisová značka: 1K/51/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Boris Lukáč, nar.
09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080 01, Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 66,54 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 17.09.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 90/2014,
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 398,18 eura zloženého dňa 17.09.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 90/2014.
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 13.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008619
Spisová značka: 1K/51/2014

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Boris Lukáč, nar.
09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080 01, Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 13.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008620
Spisová značka: 1K/9/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SK TATRY s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 3, Poprad
058 01, IČO: 46 489 932, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Miloša Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do funkcie predbežného
správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú
správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 14.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008621
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Norbert Hlubeň, nar.
01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č. 229, zastúpeného JUDr. Martinom Staroňom, advokátom
so sídlom kancelárie Hlavná 89, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie
Levočská 2, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi Mgr. Slavomírovi Kollárovi, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008622
Spisová značka: 2K/38/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so
sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/38/2013-407 zo dňa 20.03.2015 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 26.03.2015 v časti týkajúcej sa identifikácie prihlásených pohľadávok a tak, že výrok
správne znie: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

„potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
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opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/38/2013-407 zo dňa 20.03.2015 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 26.03.2015 v časti týkajúcej sa identifikácie prihlásených pohľadávok a tak, že výrok
správne znie:
„potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: 101%, spol. s
r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, všetkých prihlásených pohľadávok na
Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 81 až 403 v celkovej výške 347.090,28
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005. “
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K008623
Spisová značka: 2K/49/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Bc. Jozef Matia, nar.
21.09.1983, bytom Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Mária Divulitová, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcov, uznesením č.
k. 2K/49/2013-116 zo dňa 10.03.2015 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad
Prešov) voči úpadcovi: Mgr. Bc. Jozef Matia, nar. 21.09.1983, bytom Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok, v časti
prihlásených pohľadávok na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 16 a 17 v celkovej výške 2.342,21 eura
na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2015.
Okresný súd Prešov dňa 14.4.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K008624
Spisová značka: 2K/52/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SALEV, s.r.o., so sídlom Jilemnického
25, 083 01 Sabinov, IČO: 36 758 914, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/52/2013-146 zo dňa 10.03.2015 p o
t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi SALEV, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 25, 083 01 Sabinov, IČO: 36 758 914, v časti prihlásených pohľadávok na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/1 až 7/2 v celkovej výške 6.686,79 eura na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2015.
Okresný súd Prešov dňa 14.4.2015
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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K008625
Spisová značka: 40K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka EMTZ, s. r. o. v likvidácii so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01
Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570, v mene ktorého koná likvidátor Štefan Záhumenský, bydliskom 956 55
Veľké Chlievany 125, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EMTZ, s. r. o. v likvidácii so sídlom Kpt.
Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570 takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi EMTZ, s. r. o. v likvidácii so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO 36 340 570.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 Trenčín dňa 14.4.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008626
Spisová značka: 40K/57/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi PROFI SK, s. r. o. so sídlom
Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 343 030, ktorého predbežným správcom je Ing. Oľga
Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, o odvolaní predbežného
správcu takto
rozhodol
I. Predbežný správca Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452
sa o d v o l á v a z funkcie predbežného správcu.
II. Do funkcie predbežného správcu sa u s t a n o v u j e
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373.

JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv.

III. Odvolaný predbežný správca je p o v i n n ý predložiť novému predbežnému správcovi podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytnúť novému predbežnému správcovi všetku potrebnú súčinnosť pozostávajúcu v odovzdaní
písomnej dokumentácie vedenej počas konkurzného konania a týkajúcu sa konkurzného konania, potrebné
informácie a vysvetlenia týkajúce sa konkurzného konania a s konkurzným konaním súvisiace.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 14.4.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008627
Spisová značka: 28K/9/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Personnel Welfare Slovakia, s. r. o. v
konkurze so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 395 889, uznesením č.k. 28K/9/2013-549
zo dňa 19.03.2015 potvrdil prevod pohľadávky na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 299,70 eura, ktorá je vedená v
zozname pohľadávok pod č. 86/1 a vo zvyšnej časti návrh zamietol.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 14.4.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008628
Spisová značka: 28K/60/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
P E K A spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze so sídlom Hliny 1412/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31
558 950, uznesením č.k. 28K/60/2012-571 zo dňa 19.03.2015 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Slovenská
republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 71,46 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 110 a 112.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 14.4.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008629
Spisová značka: 36K/5/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová
2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Elek, nar.
02.07.1949, 930 03 Kráľovičove Kračany č. 54, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Jozefa Eleka, nar. 02.07.1949, 930 03 Kráľovičove Kračany č. 54, aby sa v lehote 20
dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Jozefa Eleka, nar. 02.07.1949, 930 03 Kráľovičove Kračany č. 54, 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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
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 nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.4.2015
Mgr. Matúš Škarbala, vyšší súdny úradník
K008630
Spisová značka: 36K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pokovič, nar. 08.04.1974, bytom
Nádražná 38, 909 01 Skalica, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a správcovi Ing. Mariánovi Jelinkovi, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.4.2015
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008631
Spisová značka: 23K/22/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bernd Hesselhaus, uznesením č.k.
23K/22/2013 zo dňa 12.2.2015 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 7.3.2015.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K008632
Spisová značka: 23K/25/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Markus, nar. 30.3.1971,
Veľké Blahovo 222, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, Veterná 43, Šamorín o odvolaní správcu z
funkcie po zrušení konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Markus, nar. 30.3.1971,
Veľké Blahovo 222, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, Veterná 43, Šamorín o odvolaní správcu z
funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol

Súd o d v o l á v a JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43, Šamorín, z funkcie
správcu úpadcu Alexander Markus, nar. 30.3.1971, Veľké Blahovo 222.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K008633
Spisová značka: 23K/10/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Péder, nar. 19.2.1976, Rybárska 5, 931 01
Šamorín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Richard Péder, nar. 19.2.1976, Rybárska 5, 931 01
Šamorín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K008634
Spisová značka: 23K/6/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Balombeniová, nar. 13.10.1944,
Častkov 233, uznesením č.k. 23K/6/2013-56 zo dňa 11.3.2015 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2015.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K008635
Spisová značka: 23K/2/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Krásny, nar. 23.6.1976, Mostová 15, 927 01 Šaľa,
zast.: Mgr. Ondrej Bartošovič, advokát, Pazmáňa 2020/30, Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Marek Krásny, nar. 23.6.1976, Mostová 15, 927 01 Šaľa.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258.
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správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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17.
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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).
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74/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.04.2015
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K008636
Spisová značka: 25K/27/2010
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T-GUM Hnúšťa, s.r.o., IČO: 35 785 675,
Priemyselná 1/4409, Trnava, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č.
26196/T, správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01 Trnava o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.08.2010 č.k. 25K/27/2010580 na majetok úpadcu T-GUM Hnúšťa, s.r.o., IČO: 35 785 675, Priemyselná 1/4409, Trnava, z r u š u j e pre
nedostatok majetku.
II. Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01
Trnava, odmenu z výťažku vo výške 71 651,2490 eur.
III. Súd správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01 Trnava úhradu
hotových výdavkov nepriznáva.

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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II. Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01
Trnava, odmenu z výťažku vo výške 71 651,2490 eur.
Obchodný vestník 74/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.04.2015
III. Súd správcovi JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01 Trnava úhradu
hotových výdavkov nepriznáva.
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 10.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008637
Spisová značka: 23K/34/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: L'amante, s.r.o., IČO 36776891, Nobelova 12, Trnava, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka L'amante, s.r.o., IČO 36776891, Nobelova 12, Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Petra Sopka, so sídlom kancelárie Paulínska 24, Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
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ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému
proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.),
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
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
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súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
rozhodnutiu
súdneho74/2015
úradníka alebo justičného
čakateľa,aproti
ktorému zákon odvolanie nepripúšťa
(§ 20220.04.2015
O.s.p.),
Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
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. V odvolaní sa má
ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K008638
Spisová značka: 25K/11/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anikó Hercegová, nar.
7.10.1977, Mierová 84/22, 930 05 Gabčíkovo, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného tunajšiemu súdu dňa 1.04.2015, a to tak, že predloží:
§
pre posúdenie vykonateľnosti predloženého rozhodcovského rozsudku je potrebné predložiť úverovú
zmluvu vrátane všeobecných obchodných podmienok a rozhodcovskej doložky
§
Komisionársku zmluvu zo dňa 27.02.2015 ( originál alebo osvedčenú fotokópiu)
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008639
Spisová značka: 25K/10/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Škorec, nar.
17.11.1967, Vinohradská 1617/36, 951 31 Močenok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného tunajšiemu súdu dňa 1.04.2015, a to tak, že predloží:
§
pre posúdenie vykonateľnosti predloženého rozhodcovského rozsudku je potrebné predložiť úverovú
zmluvu vrátane všeobecných obchodných podmienok a rozhodcovskej doložky
§
Komisionársku zmluvu zo dňa 27.02.2015 ( originál alebo osvedčenú fotokópiu)
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.4.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008640
Spisová značka: 25K/40/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Filo, nar. 08.02.1970,
Nešporova 1007/11, Šaľa, správcom majetku ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12,
Šamorín, uznesením č.k. 25K/40/2012-160 zo dňa 5.03.2015 zrušil konkurz na majetok úpadcu Ján Filo, nar.
08.02.1970, Nešporova 1007/11, Šaľa, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 28.03.2015.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008641
Spisová značka: 3K/3/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OR-LI s.r.o., so sídlom Dovalovo 555,
031 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 588 689, uznesením 3K 3/2013-433 zo dňa 20.1. 2015 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484 vo výške
109.169,54 EUR, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod č. 28/S-1 až 28/S-27 na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 13.2. 2015.
Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K008642
Spisová značka: 1K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONEDA Slovakia, s.r.o., Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 406 066, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 2.546,81 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 48, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008643
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, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
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026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 360,36 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 21,
na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008644
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, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 799,75 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2528, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008645
Spisová značka: 1K/12/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Dubovcová, nar. 01.10.1977,
bytom Osiková 3211/11, Žilina, podnikajúca pod obchodným menom: Martina Dubovcová - CHRYSTAL, s miestom
podnikania: Osiková 3211/11, 010 07 Žilina, IČO: 41 923 626, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so
sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 944,17 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 944,17 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
oznamu
o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia
vestníku postavenie účastníka
tohto 20.04.2015
Obchodný
vestník 74/2015
Konkurzyv aObchodnom
reštrukturalizácie
Deň vydania:
konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008646
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, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 239,16 €, zapísaných v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 10/1 -10/2, 12, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008647
Spisová značka: 1K/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Gazdarica, nar. 27.05.1976,
Mostová 1344/27, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie: Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 2.876,41 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č.
7/1 -7/4, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008648
Spisová značka: 1K/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Gazdarica, nar. 27.05.1976,
Mostová 1344/27, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie: Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 56, rok: 2014, číslo účtovného dokladu: 67/4 - 14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom je prípustné odvolanie za rovnakých podmienok ako
proti rozhodnutiu sudcu, teda do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008649
Spisová značka: 3K/29/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Katarína Grófová, nar. 21.11.1974,
bytom Martinská 1621/15, 010 08 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, v časti o priznaní paušálnej odmeny, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Ing. Martinovi Chlapíkovi, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 640,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.4.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008650
Spisová značka: 3K/6/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: HORVÁT trade, s. r. o., so sídlom Bánovská cesta 3770, 010 01
Žilina, IČO: 46 878 807, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Martin Buchta, s miestom podnikania
340, 013 34 Dolná Tižina, IČO: 43357555, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka Martina Buchtu, nar. 4.4.1987, bytom Dolná Tižina 340, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do
7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol predbežnej správkyni JUDr. Dašene Gombíkovej, so sídlom kancelárie
Kukučínova 1, 036 01 Martin všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať a najmä predložil:
·
zoznam majetku úpadcu
·
zoznam záväzkov úpadcu
·
účtovné doklady
·
akékoľvek iné doklady súvisiace s jeho majetkom
II. Dlžníka Martina Buchtu, nar. 4.4.1987, bytom Dolná Tižina 340 p o u č u j e, že v prípade, ak svoju
povinnosť súčinnosti nebude riadne plniť, súd môže na návrh predbežnej správkyne nariadiť jeho predvedenie na
súd, aby podal vysvetlenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 8.4.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008651
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24,
010 01 Žilina, IČO: 36 001 546, takto
rozhodol
I.
36 001 546.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010 01 Žilina, IČO:

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Milotu Ferenčíkovú PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5,
036 01 Martin.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
3K/2/2015.
IV. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: AUTO ART, spol. s
r.o., Hollého 24, 010 01 Žilina, IČO: 36 001 546, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
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námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti
sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho
poriadku/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. 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).
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 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. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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.
Okresný súd Žilina dňa 14.4.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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