Obchodný vestník 80/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2015

K009339
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:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Róbert Potočný, bytom
Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava, nar. 21.07.1983, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 4K/6/2015 zo dňa 7.4.2015 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 69/2015 zo
dňa 13.4.2015 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
Róbert Potočný, Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava, born on 21.07.1983, our duty is to inform you that District
Court Bratislava I, No. 4K/6/2015 on the 7.4.2015 and promulgated in the Commercial bulletin No. 69/2015 from
13.4.2015 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
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).
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K009340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 243, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2014- S 1534
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pozemky:

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Druh pozemku

Katastrálne
územie

224

2552/12

Zastavané plochy
Pernek
a nádvoria

Pernek 200

SR 1/2

1418,55,- EUR

224

2552/43

Záhrady

Pernek 378

SR 1/2

752,7,-EUR

224

2552/49

Pernek 147

SR 1/2

1930,- EUR

224

2552/50

Pernek 78

SR 1/2

1621,62,- EUR

Pernek

Zastavané plochy
Pernek
a nádvoria
Zastavané plochy
Pernek
a nádvoria

Obec

Výmera
m2

Štát

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Poznámka

Dôvod
zápisu:
Ods 1 §
ZKR
Ods 1 §
ZKR
Ods 1 §
ZKR
Ods 1 §
ZKR

79
79
79
79

Stavby:

Číslo Parcelné Súpisné
Katastrálne
Popis stavby
Obec
LV
číslo
číslo
územie

Ulica

Orientačné
Spoluvlastnícky Súpisová
Štát
číslo vchodu
podiel
hodnota

224

2552/49

5

Rodinný dom Pernek

Pernek

SR 1/2

42500,-EUR

224

2552/50

357

Hospodárska
Pernek
budova

Pernek

SR 1/2

7500,-EUR

Poznámka

Dôvod
zápisu:
Ods 1 §
79 ZKR
Ods 1 §
79 ZKR

Záložné právo v 1. poradí v prospech Tatra banka, a.s. , so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 00 686 930 na základe Zmluvy o záložnom práve zo dňa 12.10.2010, vklad záložného práva povolený
Správou katastra Malacky zo dňa 15.11.2010 s nástupom právnych účinkov vkladu dňa 15.11.2010, vklad
pod číslom V 3930/10 na LV č. 224 – zabezpečená suma 136 000,-Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo v 1. poradí v prospech Tatra banka, a.s. , so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 00 686 930 na základe Zmluvy o záložnom práve zo dňa 16.12.2010, vklad záložného práva povolený
Správou katastra Malacky zo dňa 22.12.2010 s nástupom právnych účinkov vkladu dňa 22.12.2010, vklad
pod číslom V 5024/10 na LV č. 224 – zabezpečená suma 143 000,-Eur

V Bratislave, dňa 20.04.2015

K009341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Štroffek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 13, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 17/2014 S1201
Spisová značka súdneho spisu:
1K 17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: Otto Štroffek, nar.: 21.07.1967, Kráľovohoľská 13, 974 11 Banská Bystrica, SR, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1K 17/2014, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, SR, IČO: 00 313 271, ktorý si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 195,07 €. Prihlásené pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Farkaš "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Husova 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2015 S1318
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ uhradená z depozitu Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 22. 04. 2015 v čiastke
663,88 € (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu)
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K009343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kaplan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 1240/42, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2015
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2015 S621
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Jozef Kadura, správca úpadcu Martina Kaplan, bytom Fatranská cesta 1240/42, 038 52 Sučany,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline pod sp. zn.: 3K/1/2015, spisová značka správcovského spisu:
3K/1/2015 S621 týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu Martina Kaplan ktorá sa bude konať dňa 27.5.2015
o 10:00 hod. v kancelárii správcu: ul. Republiky 1049/16, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia veriteľov
Otvorenie schôdze veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods. 1 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov
Správa správcu o jeho doterajšej činnosti
Záver

Pri prezentácii veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Žiline, dňa 22.4.2015

JUDr. Jozef Kadura
správca úpadcu Martina Kaplan

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APS ALKON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 582 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/70/2013 S1579
Spisová značka súdneho spisu:
26K/70/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu APS ALKON a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO : 36 582 387, sp. zn. :
26K/70/2013 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu na účely speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :

samostatné hnuteľné veci podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním ako
veci samostatne “, a to :

·

Samostatné hnuteľné veci:

p.č. Popis hnuteľných vecí
1 Stroj kopírovací Konica Minolta 1611 (formát A5)
33 Multifunkčné zariadenie – skener LEXMARK
39 Notebook HP Probook, 4530Si3/15,6“/4GB/320GB/INT/DVDRW/B
45 Server HP Proliant ML 110 s rozšíreným diskom HDSATA 1000 GB a programom Navision
48 PC Fujitsu Siemens Computer Pentium 4CPU/3G/1GB RAM/DVD

stav
Rok výroby
použitá 2007
použitá 2004
použitá 2012
použitá 2012
použitá 2009

Súpisová hodnota
200,00
30,00
150,00
10,00
60,00

mena
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku

· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3
mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby )
·

musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy

·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách

· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie –
APS ALKON a.s. –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 15.05.2015 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

50 % z

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN : SK64 3100 0000
0041 5002 5105, BIC : LUBASKBX zálohu vo výške najmenej 50 %
z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle
písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom
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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záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom
konaní vrátená.

3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom resp. s pracovníkmi úpadcu. Informácie budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne
od 9.00 - 15.00 hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Cena predávaného majetku je správcom stanovená vo výške 80% ceny stanovenej správcom v súpise
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle § 77 ods. 3 ZKR. Kúpna cena speňažovaného majetku
úpadcu, ponúkaná záujemcami nemôže byť nižšia ako je stanovená cena.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 6 tohto pokynu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku
odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 18.05.2015 o 8.30 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom veriteľského výboru ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.

12. Po uzavretí zmluvy správca protokolárne odovzdá majetok kupujúcemu.

13. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
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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13. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.

JUDr. Vladimír Kotus
správca

K009345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APS ALKON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 582 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/70/2013 S1579
Spisová značka súdneho spisu:
26K/70/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu APS ALKON a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO : 36 582 387, sp. zn. :
26K/70/2013 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu na účely speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :

súbor hnuteľných vecí (1-3) podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním
ako súbor veci “, a to :

Súbor hnuteľných vecí č. 2:

p.č.
4
10
11
12
13
32

Popis hnuteľných vecí
Zariadenie kancelárie č. 1 - BA
Zariadenie kancelárie č. 6 - BA
Zariadenie kancelárie č. 7 - BA
Panel reklamný svetelný
Zariadenie kancelárie č. 8 - BA
Nábytok - BA

stav
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá

Rok výroby
2005
2007
2007
2007
2007
2011

Súpisová hodnota
200,00
150,00
150,00
20,00
200,00
30,00

mena
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

samostatné hnuteľné veci podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním ako
veci samostatne “, a to :

p.č.
14
18
19
30
31
37
38
41

Popis hnuteľných vecí
Stroj kopírovací Kycoera KM 1500
Fax Panasonic KX-F2717
Stroj viazací Lamimetal 400
Tlačiareň Canon LBP630dn
Fotoaparát Sony DSC S700
Chladnička
Mikrovlná rúra
UPS Fortron 1000VA

stav
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá
použitá

Rok výroby
2008
1997
1998
2011
2011
2011
2011
2012

Súpisová hodnota
50,00
10,00
30,00
100,00
30,00
50,00
50,00
20,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UPS Fortron 1000VA
Server HP Proliant ML 310
UPS Fortron 650VA
PC Fujitsu Esprimo E 3510 E7300/3G/500/DVD/WIN7PRO

použitá
použitá
použitá
použitá

2012
2012
2012
2013

Deň vydania: 28.04.2015
20,00
200,00
10,00
80,00

EUR
EUR
EUR
EUR

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku

· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3
mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby )
·

musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy

·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách

· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie –
APS ALKON a.s. –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 15.05.2015 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

50 % z

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN : SK64 3100 0000
0041 5002 5105, BIC : LUBASKBX zálohu vo výške najmenej 50 %
z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle
písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom
konaní vrátená.

3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom resp. s pracovníkmi úpadcu. Informácie budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne
od 9.00 - 15.00 hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Cena predávaného majetku je správcom stanovená vo výške 40 % ceny stanovenej správcom v súpise
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle § 77 ods. 3 ZKR. Kúpna cena speňažovaného majetku
úpadcu, ponúkaná záujemcami nemôže byť nižšia ako je stanovená cena.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 6 tohto pokynu a poskytne
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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úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 6 tohto pokynu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku
odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 18.05.2015 o 8.30 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom veriteľského výboru ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.

12. Po uzavretí zmluvy správca protokolárne odovzdá majetok kupujúcemu.

13. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.

JUDr. Vladimír Kotus
správca

K009346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Boboková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 72, 972 42 Podhradie, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 186/9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40K/9/2014 S172
Spisová značka súdneho spisu:
40K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM SPRÁVCU O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A O ZÁMERE ZOSTAVIŤ
ROZVRH

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. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Boboková, nar. 21.09.1977, bydliskom
972 42 Podhradie 72, Slovenská republika, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v
texte ďalej len „ZKR“) oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 40K/9/2014, že :
1.)
Pred zostavením rozvrhu som zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje.
2.)
Mám zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Zoznam pohľadávok proti podstate tvorí súčasť správcovského spisu, do ktorého je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Šrobárova 186/9, 914 51 Trenčianske Teplice, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese
kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655 26 62 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail:
judr.bustinova@gmail.com.
POUČENIE SPRÁVCU:

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

V súlade s ustanovením § 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 rozsahu určenom správcom“.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 6 ZKR : „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku,
sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd
uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak
návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je
prípustné odvolanie“.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 7 ZKR : „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám“.

JUDr. Mária Bustinová, správca

K009347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bibiána Benčíková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Lúčna 819/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
1K/53/2014 S1537
1K/53/2014
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca konkurznej podstaty Bibiány Bančíkovej , nar.: 26.03.1972, bytom Sídlisko
Lúčna 819/3, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 23.4.2015 zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku doručenú prihláškou
nezabezpečenej pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci
prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka z iného členského štátu, Prievizská 4C,
Bratislava, Slovensko , IČO: 47 250 569, v celkovej prihlásenej sume 149,19 €.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K009348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24. 8. 1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50/1593, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006,
zvoláva druhú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad 232, na
deň 27. 5. 2015 na 12:30 hod. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K009349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vstupný areál U.S.Steel 1, 044 54 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 195
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/64/2013, S 898
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2015

26K/64/2013
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: OCEKON Engineering
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 207 195, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu, Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 5. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu
a to hnuteľné veci a materiálové zásoby úpadcu uvedené v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa
29.04.2014 v Obchodnom vestníku č. 81/2014 a to hnuteľné veci a materiálové zásoby uvedené pod nasledovnými
súpisovými položkami:
Predmet ponukového konania: predaj vecí úpadcu –

Zoznam majetku:

počet
ks

Účtovná
cena

vstupná Zostatková cena v Rok
EUR
zaradenia

Ev.číslo Názov

Výrobné číslo

10209 Firewall - Hardware
10098 IBM server
10283 kopírovací stroj Konica Minolta 420

1
006K54RXEUAKBWA 1
42GF06058
1

1 795,13
35 650,14
1 957,98

0,00
0,00
112,98

2004
2003
2009

10182
10183
10249
10109
10136
10193
10213

NB Acer 243X14/256/20G/CD
NB Acer 243X14/256/20G/CD
PC Intel Pentium + 17" Monitor
PC IServF@Serv x Ser335R1 (IBM)
PC PA INTEL Celeron 2,6 GHz
PC PENT4, RAM1GB,80GB+WIN XP Pro
Priemyselná televízia - kamery hala

LTX3005257244C1
LTX3005257344C1
S/N.447105
KBRD204
381503
406604

1
1
1
1
1
1
1

1 130,75
1 130,75
1 148,18
4 523,47
1 092,41
1 169,75
9 278,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2004
2004
2005
2003
2003
2004
2005

08005
10125
10284
10274
10191

Technická dokumentácia
Tlakové tryskacie zariadenie SSM62-5
S50021
Ultrazvukový prístroj EPOCH XT s prísl.
091301811
Vrtačka korunková KBM 32 Q
20071208111
Zásobníkova stanica CO2+rekonšt.
Zvár.zariadenie
AFW-3002
BUG-GYs
50208063001A
prísl.+horák MMT
Zvár.zariadenie
AFW-3002
BUG-GYs
50208063004A
prísl.+horák MMT
Dvojskrinka so sklom S231
Dvojskrinka bez dvierok S211
Dvojskrinka so sklom S231
Dvojskrinka so sklom S231
Chladnička Calex 225 L
Konferenčný stolík

1
1
1
1
1

29 653,06
1 211,31
7 536,06
1 255,98
3 666,07

0,00
220,91
1 374,06
131,74
918,51

2003
2003
2010
2008
2004

1

3 836,55

545,49

2008

1

3 836,55

545,49

2008

1
1
1
1
1
1

44,68
31,53
51,78
51,78
12,45
42,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003

10279
10280
103033
101277
103021
103441
110284
100663

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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100513 Konferenčný stolík
100826 Kontajner K 443
Kopírovací stroj - KONICA MINOLTA
110763
bizhub162
110804 monitor ASUS 22" LCD VW221D
110805 monitor ASUS 22" LCD VW221D
100664 Obklad radiátora
110783 PC ZERO Core 2 Duo + prísl.
100480 SKRINA SATNIKOVA S320
100811 Skriňa šatníková hnedá
101194 Skrinka rohová S113
103023 Skrinka rohová S113
103025 Skrinka S221+ zámok
100930 Skrinka trojzásuvková. SO-143
100562 Skrinka zásuvková S244
103980 Stôl písací T 650
100574 Stôl rohový T651
103028 Stôl rohový T651
103020 Stôl T650
100957 Ventilátor Severín 8610 30cm
100555 Vešiaková stena
100928 Dvojskrinka bez dvierok S211
100489 Dvojskrinka s dvierkami S 221
100998 Dvojskirnka so sklom S 231
100965 Kontajner K 443
101005 Kontajner K 443
102118 Kontajner K 443
102120 Kontajner K 443 + zámok
110142 Kreslo Kora Extra čierne pevné
100565 Skrinka otvorená S211
100564 Skrinka sklenená S231
101237 Skrinka trojzásuvková S243
101159 Stôl rokovací T650
103022 Dvojskrinka bez dvierok S211
103027 Skrinka rohová S 320
101000 Skrinka s dvierkami S221
100563 Skrinka dvierková S221
100547 Kreslo Kora extra čierne na kolieskach
100490 Ddvojskrinka s dvierkami S221

Deň vydania: 28.04.2015

1
1

41,49
51,78

0,00
0,00

2 003
2 003

1

836,49

0,00

2 006

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6

124,38
124,38
105,24
347,56
92,56
51,12
25,36
26,72
42,90
54,37
73,70
48,30
81,18
61,41
45,74
16,48
47,48
63,06
28,62
89,32
103,60
93,68
94,18
93,68
133,06
66,40
108,90
110,76
91,48
94,65
81,63
115,96
188,56
364,35
268,92
114
596,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 008
2 008
2 003
2 007
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003

Spolu

3 849,18

Zoznam materiálových zásob:

názov materiálových zásob

množstvo v MJ

MJ

cena za MJ

Cena spolu v EUR

Elektródy EB /321 @ 3,2

3,900

kg

3,15

12,30

Elektródy OK /61.30 @ 4 (4,1kg)

3,800

kg

10,69

40,61

Elektródy OK /83.65 @ 3.2

6,000

kg

9,69

58,16

Elektródy RUTILEN /S @ 5

9,000

kg

2,76

24,79

Farba - HARDTOP /XP A+B RAL 7004

15,000

L

8,16

122,40

Farba - HEMPHATANE /A+B RAL 7035

20,000

L

0,00

Farba - INTERTHANE /990 RAL7032

59,000

L

6,74

397,54

Farba - REMOPLAST /UVC GLIMMER A+B RAL 5015

28,700

kg

4,79

137,42

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Farba - SF 13-7005 SIVA

25,000

kg

6,01

150,25

Farba - SIGMADUR /520 A+B RAL 5019

107,000

L

6,56

701,60

Farba - ZINGA

5,000

kg

12,25

61,25

MAT /20 DIN 934-8 ZN

0,002

1000ks

70,00

0,14

PAS PILOVY /M 42X41X1.3X6400-5/8"

11,000

ks

78,80

866,80

Riedidlo - ZINGASOLV

1,000

L

4,15

4,15

TAVIDLO /OK 10.92 (25KG)

150,000

kg

2,75

412,65

SPOLU

2 990,06

2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6622862016/1111. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3
V piatom kole – za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou v súlade s podmienkami ponukového konania.
Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úšpešnú ponuku, len v prípade ak veriteľský výbor po oznámení
ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.

2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 14-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod.. V prípade, že 14-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: kúpa hnuteľných vecí a materiálových zásob anblok (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 26K/64/2013 Ocekon Engineering s.r.o. v likvidácii - NEOTVÁRAŤ!.“
3.2.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky
s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
4.7.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
V Trebišove dňa 22.04.2015
JUDr. Igor Varga, správca KP

K009350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1515/47, 075 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2013 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26K/62/2013
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/62/2013 zo dňa 17.2.2014, zverejnené v OV č. 37/2014 dňa
24.2.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová, nar. 1.9.1965, M.R.
Štefánika 1515/47, 07501 Trebišov (toho času Gagarinovo námestie 1462/6, 04012 Košice), IČO: 34276483.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 30.5.2014 bol veriteľ Československá obchodná banka, a.s., Michalská
18, 81563 Bratislava, IČO: 36854140 zvolený za zástupcu veriteľov. Československá obchodná banka, a.s.
splnomocnila zastupovaním vo všetkých úkonoch súvisiacich s konkurzným konaním úpadcu advokátsku kanceláriu
HMG & PARTNERS s.r.o., Štefanovičova 12, 81104 Bratislava, IČO: 35885459.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli počas konkurzu zaradené nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka majetku č. 1 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 2000,00 €
Dlžník: Ing. Ingrid Bišková, nar. 1.9.1965, M.R. Štefánika 1515/47, 07501 Trebišov
Právny dôvod vzniku: pohľadávka na zaplatenie peňažných prostriedkov uvádzaných dlžníkom ako peňažná
hotovosť
Súpisová hodnota majetku: 2000,00 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Výťažok zo speňaženia: 2000,00 €

Súpisová zložka majetku č. 2 - Hnuteľná vec
Popis: Mangel na prádlo
Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 85,80 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 3 - Hnuteľná vec
Popis: Fritéza kuchynská typ RM - nerez
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Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: nezistené
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 175,60 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 4 - Hnuteľná vec
Popis: Teplovzdušná pec UNOX, 4 plechy na pečenie, elektrická
Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 567,60 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 5 - Hnuteľná vec
Popis: Kysiareň k teplovzdušnej peci UNOX, 8 možných výšok - priečok
Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 124,80 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 6 - Hnuteľná vec
Popis: Chladnička Calex 50 litrov

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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Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 24,60 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 7 - Hnuteľná vec
Popis: Chladnička s mrazničkou ARDO dolu mrazák 4 zásuvky
Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 76,00 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 8 - Hnuteľná vec
Popis: Chladnička Calex 50 litrov
Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: 2005
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 24,60 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 9 - Hnuteľná vec
Popis: Zachytávač tukov od drezov na umývanie riadu (plastový)

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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Výrobné číslo: nezistené
Rok výroby: nezistené
Stav: používané
Súpisová hodnota majetku: 106,20 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 10 - Cenný papier
Počet kusov: 5
Druh cenného papiera: akcia kmeňová
Forma cenného papiera: na meno
Nominálna hodnota 1 akcie: 33,20 €
ISIN: SK11100001437
Emitent: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155
Súpisová hodnota majetku: 360,00 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Výťažok zo speňaženia: 385,00 €

Súpisová zložka majetku č. 11 - Iná majetková hodnota
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: MIGAD s.r.o., IČO: 36570125, M.R. Štefánika 1515/47, 07501 Trebišov
Výška vkladu: 6639 €
Splatenie vkladu: 6639 €
Podiel vkladu na základnom imaní: 100%
Súpisová hodnota majetku: 6639 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Deň vylúčenia: 17.10.2014
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov

Súpisová zložka majetku č. 12 - Peňažná pohľadávka

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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Suma a mena: 489,81 €
Dlžník: Okresný súd Košice I, Tichá 21, Košice
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaná časť preddavku evidovaná v zázname o zložení, pod položkou denníka
D18-153/2013
Súpisová hodnota majetku: 489,81 €
Deň zaradenia 24.4.2014, zverejnené v OV č. 81/2014 zo dňa 29.4.2014
Výťažok zo speňaženia: 489,81 €

Súpisová zložka majetku č. 13 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 06/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 20.8.2014, zverejnené v OV č. 163/2014 zo dňa 25.8.2014
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 14 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 27,95 €
Dlžník: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155
Právny dôvod vzniku: vyplatenie dividendy z akcií, ISIN: SK11100001437
Súpisová hodnota majetku: 27,95 €
Deň zaradenia 20.8.2014, zverejnené v OV č. 163/2014 zo dňa 25.8.2014
Výťažok zo speňaženia: 27,95 €

Súpisová zložka majetku č. 15 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 07/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 1.10.2014, zverejnené v OV č. 190/2014 zo dňa 6.10.2014
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku č. 16 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 08/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 1.10.2014, zverejnené v OV č. 190/2014 zo dňa 6.10.2014
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 17 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 09/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 29.12.2014, zverejnené v OV č. 1/2015 zo dňa 2.1.2015
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 18 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 10/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 29.12.2014, zverejnené v OV č. 1/2015 zo dňa 2.1.2015
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 19 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 11/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
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 zaradenia 27.2.2015, zverejnené v OV č. 43/2015 zo dňa 4.3.2015
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 20 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 185,99 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 12/2014
Súpisová hodnota majetku: 185,99 €
Deň zaradenia 27.2.2015, zverejnené v OV č. 43/2015 zo dňa 4.3.2015
Výťažok zo speňaženia: 185,99 €

Súpisová zložka majetku č. 21 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 128,05 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 01/2015
Súpisová hodnota majetku: 128,05 €
Deň zaradenia 10.3.2015, zverejnené v OV č. 50/2015 zo dňa 13.3.2015
Výťažok zo speňaženia: 128,05 €

Súpisová zložka majetku č. 22 - Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 128,05 €
Dlžník: HMLA s.r.o., Gagarinovo Námestie 1462/6, 04012 Košice, IČO: 47540141
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 02/2015
Súpisová hodnota majetku: 128,05 €
Deň zaradenia 10.3.2015, zverejnené v OV č. 50/2015 zo dňa 13.3.2015
Výťažok zo speňaženia: 128,05 €

Súpisová zložka majetku č. 23 - Iná majetková hodnota
Suma a mena: 24,17 €
Právny dôvod vzniku: kreditné úroky pripísané na účet úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota majetku: 24,17 €
Deň zaradenia 11.3.2015, zverejnené v OV č. 69/2015 zo dňa 13.4.2015
Výťažok zo speňaženia: 24,17 €

Listom zo dňa 14.10.2015 zástupca veriteľov Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18,
81563 Bratislava, IČO: 36854140 udelila súhlas s vylúčením súpisových zložiek majetku č. 2 až 9 a súpisovej zložky
majetku č. 11. Oznámenie o vylúčení súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v OV č. 203/2014 zo dňa
23.10.2014 (K020377).
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty je 4484,96 €, a je tvorený
výťažkom zo speňaženia súpisových zložiek majetku č. 1, č. 10, č. 12 až 23.
V OV č. 51/2015 zo dňa 16.3.2015 (K005809) bolo zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku z všeobecnej podstaty. Lehota 30 dní na
uplatnenie námietok proti pohľadávkam proti podstate uplynula dňa 15.4.2015, žiadne námietky uplatnené neboli.

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:
VERITEĽ
DȎVOD
JUDr. Martin Morochovič, Paušálna odmena priznaná Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
správca
26K/62/2013-176 zo dňa 13.11.2014
JUDr. Martin Morochovič,
Odmena správcu zo speňažovania
správca
Okresný súd Košice I

Súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) zákona 71/1992 Zb.

JUDr. Martin Morochovič,
Poštovné
správca

VÝŠKA
zn. 2323,57 § 87 ods.
€
písm. a)
§ 87 ods.
181,34 €
písm. a)
§ 87 ods.
8,97 €
písm. a)
§ 87 ods.
11,90 €
písm. c)

2
2
2
2

Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate: 2525,78 €. Pohľadávky proti všeobecnej sú pomerne rozvrhnuté
medzi všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu, ktoré neboli vylúčené zo súpisu.

Odmena správcu zo speňažovania:
Súpisová zložka majetku č. 1 – odmena podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 1% z 2000 = 20 €
Súpisová zložka majetku č. 10 – odmena podľa § 20 ods. 1,4 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 16% zo sumy
výťažku do 33,19 € + 15% zo sumy výťažku od 33,20 € do 331,94 € + 14% zo sumy výťažku od 331,95 do 385,00 €
= 57,55 € (5,31 + 44,81 + 7,43)
Súpisové zložky majetku č. 12 až 22 – odmena § 17 ods. 2 Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 5% z 2075,79 =
103,79 €
Súpisová zložka majetku č. 23 – odmena podľa § 17 ods. 2 druhá veta Vyhlášky MSSR 665/2005 Z.z., tzn. 0 €
SPOLU: 181,34 €

Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky 28 veriteľov v celkovej zistenej výške 379143,34 €.
Z predmetnej celkovej prihlásenej sumy boli zabezpečené pohľadávky oddelených veriteľov:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava – zabezpečené pohľadávky
podľa zoznamu pohľadávok: 19/1, 19/2 v celkovej výške 34848,10 €. Prihlásené zabezpečené pohľadávky boli
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podľa zoznamu pohľadávok: 19/1, 19/2 v celkovej výške 34848,10 €. Prihlásené zabezpečené pohľadávky boli
čiastočne uspokojené zo speňaženia oddelenej podstaty vo výške 22.674,25 €, vo zvyšnej sume 12173,85 € boli
preradené na uspokojenie zo všeobecnej podstaty.
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123 – zabezpečené pohľadávky podľa zoznamu
pohľadávok: 11/1 v celkovej výške 40385,98 €. Prihlásené zabezpečené pohľadávky neboli ani čiastočne
uspokojené zo speňaženia oddelenej podstaty, majetok zabezpečujúci prihlásenú pohľadávku oddeleného veriteľa
bol vylúčený s jeho súhlasom zo súpisu oddelenej podstaty, prihlásená pohľadávka bola v celej sume 40385,98 €
preradená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty.
Celková výška pohľadávok určených na uspokojenie zo všeobecnej podstaty je 356469,09 €.

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Suma výťažku zo speňaženia určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 1959,18 € (4484,96 -2525,78).
Celková výška pohľadávok určených na uspokojenie zo všeobecnej podstaty je 356469,09 €.
Percento uspokojenia prihlásených a uznaných pohľadávok zo všeobecnej podstaty: 0,5496%.
VERITEĽ
CETELEM SLOVENSKO, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
INVEST-KAPITAL, a.s.
KORUFIN s.r.o.
Ing. Mária Macíková VINUM
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Mesto Trebišov
Poštová banka, a.s.
Profidebt Slovakia, s.r.o.
Sberbank Slovensko, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Tatra banka, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Winners Group, a. s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
ZFP akadémie, a.s.
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.
JUDr. Bartolomej Jakubčák, súdny exekútor
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kofola a.s.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
SPOLU

UZNANÁ SUMA
15585,32 €
8384,67 €
68935,38 €
1349,13 €
4566,29 €
380,33 €
378,18 €
42520,59 €
14601,53 €
1683,69 €
40385,98 €
2542,70 €
1653,17 €
362,84 €
8040,61 €
47,77 €
273,43 €
1134,89 €
82979,22 €
91,67 €
7729,72 €
378,42 €
6353,11 €
1490,40 €
38686,96 €
97,73 €
294,55 €
1519,50 €
4021,31 €
356469,09 €

SUMA ROZVRH
85,66 €
46,08 €
378,87 €
7,42 €
25,1 €
2,09 €
2,08 €
233,70 €
80,25 €
9,26 €
221,96 €
13,98 €
9,09 €
2,00 €
44,19 €
0,26 €
1,50 €
6,24 €
456,05 €
0,50 €
42,48 €
2,08 €
34,92 €
8,19 €
212,62 €
0,54 €
1,62 €
8,35 €
22,10 €
1959,18 €

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/62/2013-217 zo dňa 27.2.2015, ktoré bolo zverejnené v OV č.
50/2015 zo dňa 13.3.2015 (K005753) súd povolil vstup do konkurzného konania Slovenskej konsolidačnej, a.s.,
Cintorínska 21, 81499 Bratislava namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.
augusta 8 a 10, 81363 Bratislava. Uznesením bol povolený vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslom 14/3, 14/4, 14/6 až 14/13 v celej výške,
a v časti postúpenej pohľadávky č. 14/1 vo výške 581,60 €, č. 14/2 vo výške 594,41 €, č. 14/5 vo výške 338,28 €.
Na základe uvedeného uznesenia sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala veriteľom namiesto Sociálnej poisťovni so
sídlom v Bratislave vo výške 4021,31 €, a v zostávajúcej výške 362,84 € zostala veriteľom naďalej Sociálna
poisťovňa so sídlom v Bratislave. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015, oznámenie
o nadobudnutí právoplatnosti bolo zverejnené v OV č. 74/2015 zo dňa 20.4.2015 (K008590).
Podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca zverejní
v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu
ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým
členom veriteľského výboru.
Na základe uvedeného správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní na schválenie, prípadne podanie
odôvodnených námietok voči návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Lehota
začína plynúť dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinkov zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku.

JUDr. Martin Morochovič, správca
Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová

Príloha:
Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 7/2015 zo dňa 13.1.2015 (K000516)

K009351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jaďuďová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajov 11, 97634 Tajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2014-S1241
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

K nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 1335 pre katastrálen územie Tajov ako parcely CKN č. 41/6 a 41/7 sa dopĺňa
poznámka o duplicitnom vlastníctve k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 1334 a 1335 v prospech podielových
spoluvlastníkov zapísaných na týchto listoch vlastníctva.
JUDr. Mário Keleti
správca

K009352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Krištofovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. L. Svobodu 1813/43, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 040 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zora Krištofovičová, Nám. G. L. Svobodu 1813/43,
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. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zora Krištofovičová, Nám. G. L. Svobodu 1813/43,
969 01 Banská Štiavnica, IČO: 40 040 721, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO : 36 403 008 v celkovej prihlásenej sume :
486,36 Eur.
V Banskej Bystrici, dňa 23.04.2015
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K009353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Eliáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.A. Komenského 18, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/2/2009/ S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
9K/2/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej ako aj všeobecnej podstaty
- konkurzné konanie na majetok úpadcu
Imrich Eliáš, nar. 18.3.1955, trvale bytom J. A. Komenského 18, Rožňava,
č.k. 9K/2/2009
---------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Jozef Vaško, správca podstaty úpadcu Imrich Eliáš, nar. 18.3.1955, trvale bytom J. A. Komenského 18,
Rožňava predkladá návrh rozvrhu výťažku z oddelenej ako aj všeobecnej podstaty na schválenie zástupcu veriteľa
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava.
V konkurznej veci vyššie uvedeného úpadcu po ustanovení do funkcie správcu som vykonával všetky úkony
smerujúce k speňaženiu majetku a k získaniu čo najväčšieho možného uspokojenia veriteľov úpadcu. Chcem
podotknúť, že zo strany úpadcu boli vykonávané rôzne obštrukcie a podávané nepodložené žaloby, v dôsledku čoho
sa tento konkurz neúmerne predlžoval.

V priebehu konkurzného konania na majetok úpadcu, ktorý bol zahrnutý do oddelenej podstaty som speňaženie
vykonával v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR a so súhlasom zvoleného zástupcu veriteľov Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Majetok úpadcu : Majetok úpadcu pozostával z oddelenej podstaty a to nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3597, k.ú.
Rožňava ako aj byt č. 14 zapísaný na LV č.3938, k.ú. Rožňava, obec Rožňava, okres Rožňava.

Do konkurzného konania bola prihlásená pohľadávka proti podstate a to Stavebným bytovým družstvom Rožňava,
ktorý uplatnil pohľadávku proti podstate titulom náhrady nákladov v súvislosti s užívaním bytu, ktorý bol zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príjmy:
·
·
·
·

Počiatočný stav na účte, v pokladni:
0
Nespotrebovaná časť preddavku:
494,56 €
Príjmy zo speňaženia nehnuteľnosti: 20 635 €
Príjmy celkom:
21 129,56 €

-2Výdavky – pohľadávky proti podstate:
·
·
·

·

Odmena predbežného správcu + náklady
Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 1 vykonávacej

169,29 €
2 323,57 €

Vyhlášky

3 219,06 €

Náklady a odmena dražobníka v rámci realizácie dražieb
-1.Košická dražobná s.r.o.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 536,59 €

Kolkové známky, náklady na overovanie listín
Poštovné náklady
Daň z nehnuteľnosti za obdobie trvania konkurzu
Účtovné a audítorske služby
Náklady na znalecké posudky
Cestovné náklady - správca
Telekomunikačné služby
Uloženie písomnosti nearchívnej povahy
SBD Rožňava, náklady spojené s užívaním bytu

146 €
150 €
498 €
1 116 €
172 €
893 €
170 €
2 950 €

- nepremlčané

1 945 €

Spolu

17 288,51 €

Zoznam výdavkov bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 31.1.2014 s tým, že voči tomuto zoznamu neboli
vznesené žiadne námietky.

Vychádzajúc z hore uvedeného bude z výťažku pomerne uspokojený veriteľ a to: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bratislava vo výške 3 841,05 €. Rozvrh výťažku bol schválený zástupcom veriteľov podaním zo dňa 14.8.2014.

V Košiciach, 2.2.2015

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

K009354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Bystré v likvidácií
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystré -, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 209 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K 36/04 S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
4K 36/04
Druh podania:
Iné zverejnenie

I.
JUDr. Jozef Vaško, správca, Szakkayho 1, Košice – správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske
družstvo Bystré v likvidácii, so sídlom Bystré 094 34, IČO: 00 209 121, týmto oznamuje, že v rámci 2. kola
odpredáva časť konkurznej podstaty úpadcu a to poľnohospodárske objekty a pozemky zapísané na LV č. 114,
k.ú. Zlatník, na LV č. 916, k.ú. Čierne nad Topľou, na LV č. 514, k.ú. Hermanovce nad Topľou, na LV č. 1742,
468, 11, 545, 501, k.ú. Bystré. Znalecká hodnota ponúkaných nehnuteľností na základe znaleckých posudkov
predstavuje 281 460 €.
II.
Záujemcovia o kúpu časti konkurznej podstaty majú možnosť na základe dohody so správcom, vykonať ohliadku
majetku, ktorý sa predáva na základe telefonického dopytu na č. 055/632 08 45.
III.
Prípadní záujemcovia podľa čl. II. o kúpu časti konkurznej podstaty podajú písomnú žiadosť v lehote do
18.5.2015 / doporučene podanie na pošte/, osobne do kancelárie v obálke označenej slovom
4K 36/04 - KONKURZ - NEOTVÁRAŤ
Na adresu:
Krajský súd v Košiciach
Konkurzné oddelenie
Štúrova 29
040 01 Košice
IV.
Žiadosť musí obsahovať následovné náležitosti a prílohy:
a, cenový a vecný návrh na kúpu majetku
b, doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej ceny poukázanú na účet č. : 126
4848018/1111 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , záloha musí byť na účte
najneskôr do 11.5.2015
c, identifikáciu záujemcu a v prílohe doložiť originál nie starší ako 1 mesiac výpisu z obchodného alebo
živnostenského registra
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.
Vyhodnotenie ponúk podaných záujemcami podľa čl. IV. bude vykonané formou úradného záznamu na Krajskom
súde v Košiciach. Víťazom sa stane legitímny subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponuka podlieha
schváleniu najväčšieho veriteľa v zmysle schváleného plánu speňaženia.

JUDr. Jozef Vaško v.r.

K009355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Klbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/76/2012 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/76/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Dátum zápisu: 23.4.2015
Veriteľ: Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 56,80 €

V Leviciach, dňa 23.4.2015

K009356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
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. Marta Maruniaková, správca úpadcu Marcel Gardoš, nar. 20. 01. 1957, podnikajúci pod obchodným menom
Marcel Gardoš GAMA s miestom podnikania A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov, IČO: 14 288 826, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa JUDr. Michal Kruppa, Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 35 561 653, v celkovej
výške 267,30 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K009357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKROMEX a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 562 671
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 80/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: S1250 - 1K 44/2010
Spisová značka súdneho spisu:
1K 44/2010
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Zmena súpisu – Preradenie súpisových zložiek majetku do Oddelenej podstaty vypracovaná v zmysle ust. § 76
ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Typ súpisovej zložky majetku:
Nehnuteľná vec / súbor nehnuteľných vecí
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Zastavaného plochy a nádvoria LV 1666, (parcelné čísla: 1722/1, 1722/3,
1722/4, 1722/5, 1722/6 a 1723) Položky súpisu číslo: 1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20.933,94 Eur
Nehnuteľná vec / súbor nehnuteľných vecí
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Výrobná hala LV 1666 (parcelné čísla: 1722/3, súpisné číslo 1029), Položky
súpisu číslo: 2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.243,34 Eur
Nehnuteľná vec / súbor nehnuteľných vecí
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Prevádzková budova LV 1666. (parcelné čísla: 1723, súpisné číslo 1029),
Položky súpisu číslo: 3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 24.838,60 Eur
Hnuteľná vec / súbor nehnuteľných vecí
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Unimo bunky (sklady) LV 1666, (parcelné čísla: 1722/5, súpisné číslo 2426,
parcelné čísla: 1722/6, súpisné číslo 2427), Položky súpisu číslo: 4,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 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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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1283,14Eur
Hnuteľná vec / súbor nehnuteľných vecí
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Trafostanica LV 1666, (parcelné čísla: 1722/4, súpisné číslo 2425),
Položky súpisu číslo:5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7202,36Eur

Označenie podstaty, z ktorej bola vyradená: Súpis všeobecnej podstaty úpadcu uverejnenej v Obchodnom vestníku
číslo 134/2014 dňa 15.07.2014.
Označenie podstaty, do ktorej bola zaradená:
Súpis oddelenej podstaty veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica č. 13, 974 04 Banská Bystrica, v zastúpení
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, poradové číslo zabezpečených pohľadávok podľa
Zoznamu pohľadávok: č. 1 – 167.
Dôvod preradenia:
Na zabezpečovacie záložného právo veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica č. 13, 974 04 Banská Bystrica, v zastúpení
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Ing. Mésároš Ernest, správca

K009358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S855
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty úpadcu STAVOTERM Michalovce, s.r.o., so sídlom
Močarianska 1, 071 01 Košice, IČO: 31 663 834, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I.,
pod sp. zn. 31K/52/2014, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
BARSTAV s.r.o., so sídlom Magnezitárska 10A, 040 01 Košice, IČO: 36 179 477, v celkovej sume 10 390,82 Eur,
doručená správcovi dňa 21.04.2015
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. Štefan Straka, správca

K009359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 1491/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Správca JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Čajakova 1, 040 01 Košice v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje
zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
číslo pohľadávky: W/1, prihlásená suma: 64,77 eur

V Košiciach, dňa 14.14.2015
JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K009360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Spišský Štvrtok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišský Štvrtok Spišský Štvrtok, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 277
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/53/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Mlynárska č.19, 040 01 Košice správca úpadcu: Poľnohospodárske
družstvo Spišský Štvrtok, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 204 277 zvoláva v zmysle § 34 ods.2 ZoKR č. 7/2005
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15.5.2015 (piatok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Mlynárska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15.5.2015 (piatok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Mlynárska
19, 040 01 Košice.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba členov veriteľského výboru,
3. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach dňa 23.4.2015
JUDr. Jana Koľveková

K009361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Uhrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2014
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2014 S-12
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR za
obdobie mesiaca marec 2015 v sume 114,64 eur.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K009362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Šemodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senohrad 42, 962 43 Senohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/2010 S1239
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

11 Pohľadávka
Zrážky zo mzdy úpadcu a z dávok Sociálneho poistenia vo výške spolu 7.179,08 €.

12 Pohľadávka
Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 €.

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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K009363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 1466/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 33, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Čajakova 1, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Erik Varga, nar. 21.08.1990, Piešťanská 1466/6, Košice, sp. zn. 31K/18/2013 v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti
podstate v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť (§28 ods. 3 ZKR).

V Košiciach dňa 22.04.2015
JUDr. Ingrid Kovalčuková správca

K009364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady 18, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1979
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2014 S1651
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. e-mailom na adresu konres@konres.sk.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

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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K009365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MASTERGLASS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/55/2011 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
25K/55/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu:
MASTERGLASS s.r.o., so sídlom: Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, IČO: 36 267 821 oznamuje, že došlo k
zmene sídla kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas
úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOOP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 16, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 234 303
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2010 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu:
JOOP, s.r.o., so sídlom: Staničná 16, 908 51 Holíč, IČO: 36 234 303 oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie
správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas úradných hodín 10:00 - 16:00
hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OUR GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 061
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/26/2009 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
25K/26/2009
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. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: OUR
GROUP, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO: 36 277 061 oznamuje, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas
úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 989 075
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2014 S477
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty úpadcu: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o. so sídlom Komárňanská
cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa KINEKUS, s.r.o., IČO: 36 011
037, so sídlom Rosinská cesta 13, Źilina, v celkovej prihlásenej sume 1 166,21 EUR, ktoré boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Erik Solár, správca

K009369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOOD POINT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 499, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 729 783
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2011 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: FOOD
POINT, s.r.o., so sídlom: Družstevná 499, 930 16 Vydrany, IČO: 35 729 783 oznamuje, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas
úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com

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

K009370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Kún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynársky rad 192, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 323 051
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2015 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: Arpád Kún,
nar. 13.07.1954, s miestom podnikania: Mlynársky rad 192, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 32 323 051 oznamuje, že došlo
k zmene sídla kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas
úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/6/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/6/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: DEFEKTOSPOL SK s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
36 850 683, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35103/T, podľa
ustanovenia § 147 ods. 3. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o pokračovaní schvaľovacej schôdze
účastníkov plánu.
Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu bude pokračovať dňa 11.05.2015 o 11,00 hod. na adrese: Pekárska 11,
917 01 Trnava. Deň pokračovania schvaľovacej schôdze bol určený v súlade s § 147 ods. 2 ZKR v spojení s § 203a
ods.2 ZKR.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 10,00 hod do 11,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a dokladom totožnosti.
Program pokračovania schvaľovacej schôdze:
1.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
2.Záver
Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 23.04.2015
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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Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 23.04.2015
o 11.00 hod: Z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny z dôvodu prevodu pohľadávok na spriaznené
osoby.
Odo dňa 27.04.2015 je možno nahliadnuť do plánu v znení zmien urobených podľa pripomienok schvaľovacej
schôdze v kancelárií správcu Pekárska 11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese:
bilsky.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K009372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kožár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 80, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2012 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: Jaroslav
Kožár, nar. 08.04.1975, bytom: Mlynská 80, 919 43 Cífer oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24/1751, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15. 5. 1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V Bratislave dňa 20. 4. 2015
Sp. zn. 31K/44/2014
Úpadca: Juraj Romada
Vec. Záväzný pokyn zástupcu veriteľov
I.
Spoločnosť BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951,Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, týmto podľa
ustanovenia § 82 ods. 1 ZKR ukladá správcovi záväzné pokyny:
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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a) záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu, súpisových zložiek majetku č. 1, 2,
6 a 9:
szm štát obec

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku

výmera v m2

podiel

súpisová hodnota

1

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

1793 4023

C

orná pôda

10 850

5000/ 10850

1 250,00 €

2

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

1793 4023

C

orná pôda

10 850

5850/ 10850

1 462,00 €

6

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

2126 3639

C

orná pôda

20 077

1

5 019,00 €

9

SR Lontov

Lontov

873

C

orná pôda

2 352

1

588,00 €

2105

Správcovi ukladáme zorganizovanie dražby správcom podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o
doplnení zákona SNR č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, predmetom
ktorej budú všetky nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu, Juraja Romadu, vedené na listoch vlastníctva č.
1793 a 2126, kat. územie Ipeľský Sokolec a na liste vlastníctve č. 873, kat. územie Lontov, v niekoľkých kolách za
nasledujúcich podmienok:
1. správca je povinný určiť miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti
záujemcov o dražbu,
2. spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie je správca
povinný určiť s ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby,
3. správca musí vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku draženého majetku v primeranej lehote a v
termínoch pred konaním dražby,
4. správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku SR, na svojej úradnej
tabuli, v NCRdr a v periodiku s miestnou pôsobnosťou tak, aby k zverejneniu došlo najneskôr 21 dní pred otvorením
dražby,
5. dražobnú zábezpeku tvorí 10 % najnižšieho podania, ktorú je účastník dražby povinný zložiť na účet správcu
vedený v konkurznej veci alebo v hotovosti pred konaním dražby. Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi
dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby,
6. najnižšie podanie sa v prvom kole dražby rovná súčtu súpisových hodnôt majetku, licitátor dražby je oprávnený
znížiť najnižšie podanie na sumu rovnajúcu sa 80-im percentám najnižšieho podania,
7. v prípade neúspechu kola dražby oznámi správca túto skutočnosť príslušnému orgánu a je oprávnený
zorganizovať ďalšie kolo dražby, pričom v druhom kole dražby sa najnižšie podanie rovná 75-im percentám súčtu
súpisových hodnôt majetku a licitátor je oprávnený znížiť najnižšie podanie na sumu rovnajúcu sa 55-im percentám
najnižšieho podania, v treťom kole dražbe sa najnižšie podanie rovná 50-im percentám súčtu súpisových hodnôt
majetku a licitátor je oprávnený znížiť najnižšie podanie na sumu rovnajúcu sa 30-im percentám najnižšieho
podania,
8. všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša vydražiteľ,
9. na ostané podmienky zorganizovania dražby správcom sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení
neskorších predpisov.
b) záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu, súpisová zložka majetku č.
5:
szm štát obec

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku

výmera v m2 podiel súpisová hodnota

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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SR Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec 1874 4200

C

zastavané plochy a nádvoria

Deň vydania: 28.04.2015
79

1/6

52,00 €

Správcovi ukladáme speňažiť spoluvlastnícky podiel 1/6 úpadcu na nehnuteľnosti parc. č. 4200, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 79 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1874 Okresného úradu Levice pre kat. územie Ipeľský
Sokolec postupom podľa § 93 ods. 1 ZKR za ponukovú cenu predstavujúcu súpisovú hodnotu 52,- €.
c) záväzný pokyn na speňaženie podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa zákona č. 97/2013 Z.z.,
súpisových zložiek majetku č. 3, 4, 7 a 8:
szm štát obec

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku výmera v m2 podiel

súpisová hodnota

3

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

1816 4592

C

ostatné plochy

10 951

16500/ 2021760

9,00 €

4

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

1816 4845

C

ostatné plochy

21 294

16500/ 2021760

17,00 €

7

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

2354 4842

C

lesné pozemky

30 541

16500/ 2021760

25,00 €

8

SR Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec

2355 4843

C

lesné pozemky

689 817

16500/ 2021760

563,00 €

Správcovi ukladáme speňažiť spoluvlastnícke podiely úpadcu 16 500/ 2 021 760 na spoločných nehnuteľnostiach
vedených na listoch vlastníctva č. 1816, 2354 a 2355 Okresného úradu Levice, kat. územie Ipeľský Sokolec,
ponukou na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru, a to za súpisovú
hodnotu majetku v lehote na prijatie ponuky troch mesiacov od doručenia ponuky správcu.
II.
Spoločnosť BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951,Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, prijíma
uznesenie:
v záujme zabezpečenia hospodárnosti konkurzného schvaľujeme mailovú komunikáciu medzi správcom a
zástupcom veriteľov na podávanie správ správcu podľa ustanovenia § 37 ods. 5 ZKR, ktorá bude uskutočňovaná
prostredníctvom mailových adries správcu a zástupcu veriteľov, najmä prostredníctvom adresy správcu:
bfb@akfiala.sk a adresy právneho zástupcu veriteľov: vladimir.sarnik@nextra.sk .
Mgr Vladimír Šárnik, advokát
Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K009374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Čapucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 350, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2014 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: Zdenko
Čapucha, nar. 22.05.1980, bytom: Majcichov 350, 919 22 Majcichov oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie
správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas úradných hodín 10:00 - 16:00
hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: JTomáš
Nekanovič nar. 26.02.1978, bytom: Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava oznamuje, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas
úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oldřich Holiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 693, 825 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2009 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Straka, s pôvodným sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: Oldřich
Holiš, nar. 05.06.1969, bytom: Lipová 693, 825 53 Pata oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Trnava, a teda účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na novej adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas úradných hodín 10:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0905 707 782 alebo na e-mail:
info@spravcovska.com
JUDr. Michal Straka, správca

K009377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šuľák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenov 260, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad
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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Hlavná 29, 080 01 Prešov
2K/73/2014 S1624
2K/73/2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Mareka Šuľáka, nar.
01.08.1983, bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 5.6.2015 o 10.00 hod. v
priestoroch kancelárie správcu na adrese Hlavná 29, 080 01 Prešov (Budova UniCredit banky, na II. poschodí).
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie,
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
Hlasovanie o výmene správcu,
Voľba zástupcu veriteľov,
Rôzne,
Záver.

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a štatutárny
zástupcovia veriteľa - právnickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom
totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s dokladom
totožnosti a výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, ak sa jedná o veriteľa zapísaného v
obchodnom registri.
V Prešove dňa 23.4.2015
JUDr. Peter Novosad, správca

K009378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šuľák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenov 260, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2014 S1624
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mareka Šuľáka, nar. 01.08.1983, trvale bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné, vedenej
pod značkou 2K/73/2014 S1624, ako ustanovený správca zverejňujem v zmysle § 76 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, súpis majetku všeobecnej podstaty :
1) Súpisová zložka majetku:
Finančné prostriedky menovitej hodnoty 1.700,- Eur.
V Prešove dňa 23.04.2015
JUDr. Peter Novosad, 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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K009379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJG, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Landererova 1, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 885 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2011/S1136
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu AJG, s.r.o. v konkurze, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d), ods. 5 a 6
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného do 31. 12. 2011 (ďalej len „ZoKR“), v súlade so
záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 30. 3. 2015 a podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o dobrovoľných dražbách“ alebo ,,ZoDD“) vyhlasuje speňažovanie majetku
úpadcu formou dražby, a to nasledovným oznámením o dražbe :
Dražobník : JUDr. Margita Hrivňáková, správca
zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. 1136
IČO : 36 855 545
so sídlom : Májkova 3, P. O. Box 76, 820 05 Bratislava
Navrhovateľ dražby : JUDr. Margita Hrivňáková, správca
so sídlom Májkova 3, P. O. Box 76, 820 05 Bratislava
IČO : 36 855 545
správca konkurznej podstaty úpadcu : AJG, s.r.o. v konkurze
so sídlom : Landererova 1, 811 09 Bratislava
IČO : 35 885 831
zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 31719/B
Vlastník predmetu dražby : AJG, s.r.o. v konkurze
IČO : 35 885 831
so sídlom : Landererova 1, 811 09 Bratislava
zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 31719/B
Miesto konania dražby : v sídle správcu - dražobníka , Májkova 3, 811 05 Bratislava. dražobná miestnosť č. 516,
5. poschodie
Dátum konania dražby : 26. 5. 2015
Čas otvorenia dražby : 14:00 hod.
Kolo dražby : prvá spoločná dražba
Predmet dražby :
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, Kresánkovej ul. č. 2, evidované v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Bratislava, Katastrálny odbor, zapísané na Výpise z katastra nehnuteľností – LV č. 3908
Okres : 104 Bratislava IV
Obec : 529 397 BA-m.č. Karlova Ves
Katastrálne územie : 805 211 Karlova Ves
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1426/451 - zast. plochy a nádvoria o výmere 736 m2
parc. č. 1426/596 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1208 m2
Stavby
na parc. č. 1426/596, súp. č. 3567 – Polyfunkčný bytový dom, Kresánkova 2
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I. Iné nebytové priestory (počet 3) : vchod Kresánkova 2
I.1. Nebytový priestor č. 12 – 3, 1PP, o výmere 4,00 m² (NP3)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,51 m²) a parc. č. 1426/596 (0,84 m²)
400/578172
I.2. Nebytový priestor č. 12 – 5, 2PP, o výmere 5,72 m² (NP5)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,73 m²) a parc. č. 1426/596 (1,2 m²)
572/578172
I.3. Nebytový priestor č. 12 – 7, 2PP, o výmere 4,00 m² (NP7)
- spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (0,51 m²) a parc. č. 1426/596 (0,84 m²)
400/578172
II. Garážové státia (počet 11) : vchod Kresánkova 2
II.1. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 23,73 m² (928)
- spoluvlastnícky podiel 2373/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (6,66 m²) a parc. č.
1426/596 (10,93 m²)
II.2. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 11,66 m² (916)
- spoluvlastnícky podiel 1166/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,27 m²) a parc. č.
1426/596 (5,37 m²)
II.3. Garážové státie č. 2 – 8, 1 PP, o výmere 11,68 m² (947)
- spoluvlastnícky podiel 1168/42510; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,28 m²) a parc. č.
1426/596 (5,38 m²)
II.4. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,32 m² (1029)
- spoluvlastnícky podiel 1232/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,49 m²) a parc. č.
1426/596 (5,73 m²)
II.5. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,91 m² (1038)
- spoluvlastnícky podiel 1191/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,38 m²) a parc. č.
1426/596 (5,54 m²)
II.6. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,39 m² (1040)
- spoluvlastnícky podiel 1239/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,51 m²) a parc. č.
1426/596 (5,76 m²)
II.7. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,39 m² (1041)
- spoluvlastnícky podiel 1239/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,51 m²) a parc. č.
1426/596 (5,76 m²)
II.8. Garážové státie č. 2 – 9 , 2 PP, o výmere 11,76 m² (1042)
- spoluvlastnícky podiel 1176/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,33 m²) a parc. č.
1426/596 (5,47 m²)
II.9. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 12,32 m² (1044)
- spoluvlastnícky podiel 1232/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,49 m²) a parc. č.
1426/596 (5,73 m²)
II.10. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,66 m² (1045)
- spoluvlastnícky podiel 1166/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,3 m²) a parc. č.
1426/596 (5,42 m²)
II.11. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,69 m² (1046)
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II.11. Garážové státie č. 2 – 9, 2 PP, o výmere 11,69 m² (1046)
- spoluvlastnícky podiel 1169/42407; podiel na pozemkoch Dlhé diely - parc. č. 1426/451 (3,31 m²) a parc. č.
1426/596 (5,44 m²)
Opis predmetu dražby a jeho stavu
Moderný obytný dom (novostavba) sa nachádza v časti mesta Bratislava – Dlhé diely, na ul. Kresánkova 2,
pozostávajúcej prevažne z bytovej výstavby s rozvinutou občianskou vybavenosťou, 15 min. od centra mesta, s
kvalitným životným prostredím v okolí. Kolaudačné rozhodnutie a povolenie užívania stavby vydané Mestskou
časťou Bratislava Karlova Ves č.j. SÚ 2009/2343/1202-KR/KrV s právoplatnosťou dňa 20. 8. 2009. Nehnuteľnosť
má 5 nadzemných podlaží (52 bytov, obchodný priestor vo výmere 149,6 m2) a 3 podzemné podlažia (65
garážových státí, 4 iné nebytové priestory, pivnice). Predmet dražby:
I. Iné nebytové priestory
Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú vo vyššie citovaných podzemných podlažiach a výmerách, ako
samostatné, uzamykateľné priestory, ktoré v súlade s účelom užívania garážového státia je možné využívať ako
sklad príslušenstva motorového vozidla.
II. Garážové státia
Garážové státia v podzemných podlažiach bytového domu so vstupom cez elektronicky ovládané rolovacie vráta
(diaľkové ovládanie). Garáže prijateľne priestorovo prístupné, osvetlené časovým spínačom, vetrané.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Poznámky, Ťarchy
Daňové záložné právo v prospech SR – Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava I, zabezpečená
pohľadávka č. 74, 75, 76 podľa zoznamu pohľadávok.
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava, zabezpečená pohľadávka č. 10 podľa zoznamu
pohľadávok.
Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AJG, s.r.o. podľa Uznesenia o vyhlásení konkurzu č. 3K/61/2011 zo dňa
21. 11. 2011 (OV 227/2011 zo dňa 28. 11. 2011), správca konkurznej podstaty, JUDr. Margita Hrivňáková.
V zmysle § 93 ods. 2 zák. č. 5/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak sa
speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v
poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného
zabezpečovacieho práva. Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Hodnota predmetu dražby (I., II.)
Všeobecná hodnota podľa vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. určená znaleckým posudkom č. 7/2015 zo dňa 19. 2. 2015,
znalca v odbore stavebníctvo – odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Ľubor Varga.
I. Iné nebytové priestory
I.1. Najnižšie podanie pre nebytový priestor č. 12 – 3 (NP3) vo výške 1 090,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 218,- Eur
I.2. Najnižšie podanie pre nebytový priestor č. 12 – 5 (NP5) vo výške 1 190,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 238,- Eur
I.3. Najnižšie podanie pre nebytový priestor č. 12 – 7 (NP7) vo výške 700,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 140,- Eur
II. Garážové státia
II.1. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 8 (928) vo výške 10 500,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 2 100,- Eur
II.2. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 8 (916) vo výške 7 900,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 580,- Eur
II.3. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 8 (947) vo výške 7 900,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 580,- Eur
II.4. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1029) vo výške 8 100,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 620,- Eur
II.5. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1038) vo výške 8 000,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 600,- Eur
II.6. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1040) vo výške 8 100,- Eur
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II.6. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1040) vo výške 8 100,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 620,- Eur
II.7. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1041) vo výške 8 100,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 620,- Eur
II.8. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1042) vo výške 8 000.- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 600,- Eur
II.9. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1044) vo výške 8 100,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 620,- Eur
II.10. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1045) vo výške 7 900,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 580,- Eur
II.11. Najnižšie podanie pre garážové státie č. 2 – 9 (1046) vo výške 7 900,- Eur
Minimálne prihodenie : 100,- Eur, Dražobná zábezpeka : 1 580,- Eur
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :
1. bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka, č.ú.: 4110018701/3100 vedený v Sberbank Slovensko,
a.s., variabilný symbol: 3612011, najneskôr do otvorenia dražby
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby
3. vo forme bankovej záruky
4. notárska úschova
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky :
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky a pripísanej na účet
dražobníka alebo výpisom z bankového účtu
2. potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka v hotovosti
3. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
4. originál alebo overená kópia bankovej záruky, zápisnica o notárskej úschove
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : najneskôr do otvorenia dražby u dražobníka.
Vrátenie dražobnej zábezpeky : najneskôr do 5 pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na
účet účastníka dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením :
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením (dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením) v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, č.ú.:
4110018701/3100 vedený v Sberbank Slovensko, a.s., variabilný symbol: 3612011 tak, aby bola na účet pripísaná
do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby :
obhliadka 1: dňa 14. 5. 2015 o 8:30 hod.
obhliadka 2: dňa 21. 5. 2015 o 18:15 hod.
ďalšia podľa dohody so správcom : e-mail : (hrivnakova@acs.sk), telefonicky : 02/50 239 341, 0905437093
Organizačné opatrenia dražby (§ 5, § 20 ods. 2 ZoDD) :
Účastníci dražby pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad totožnosti
b) doklad o zložení zábezpeky
c) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 ZoDD
d) ak ide o právnickú osobu – úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého vyplýva, kto je oprávnený konať v
jej mene, nie starší ako 1 mesiac
e) v prípade zastúpenia splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
f) číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
Zmarenie dražby :
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Neuhradením ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu.
Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby (opakovaná
dražba) a čiastka 25 % z draž. zábezpeky prepadá v prospech podstaty ako zmluvná pokuta.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením. Dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby :
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice, zmluvu o výkone správy, spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby, dokladov, kľúčov
od dverí a navzájom si potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ods. 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2 tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Osvedčenie o priebehu dražby :
Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou
JUDr. Mária Kucharovičová, notár
Sídlo: Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
V Bratislave dňa 20. 4. 2015

K009380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Fleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 443/10, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7. 12. 1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S609
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Lucia Fleková, nar. 7. 12. 1983, bytom Športová 443/10, 962 33 Budča,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správkyne na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od 8,00 do 12,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
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hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od 8,00 do 12,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať na vyššie uvedenej adrese, respektíve na čísle telefónu 0903528361 a 0904384891.
JUDr. Marta Todeková, správca konkurznej podstaty

K009381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bojnanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2014 S439
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov konanej dňa 23.4.2015 o 11.00 hod.

Úpadca: Roman Bojnanský, nar. 31.12.1968, bytom Lehota č. 569
Spisová značka: 31K/42/2014
Miesto konania : kancelária správcu Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Termín konania: 23.4.2015
Začiatok konania : 11.00 hod.
Predsedkyňa schôdze: JUDr. Mariana Zavacká správca
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny

1. VÚB a.s. Bratislava – 21.446,39 € t.j. 21 446 hlasov
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodnutie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona 7/2005 Z.z.
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver
K bodu č. 1
Schôdzu otvorila JUDr. Mariana Zavacká , ktorá schôdzi veriteľov zároveň predsedá. Na úvod oboznámila
prítomných veriteľov, že schôdza bola zvolaná správkyňou, oznámenie o zvolaní tejto schôdze bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. 60/2015 dňa 27.3.2015.
Predsedkyňa schôdze konštatovala, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne sa prijalo nasledovné:
Uznesenie č. 1
Veriteľ berie na vedomie informáciu správkyni ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní v zmysle § 35,
§36 , § 37 ZKR.
K bodu č. 2
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu. Správkyňa informovala veriteľa o činnosti a vykonaných úkonoch od
vyhlásenia konkurzu pri zisťovaní majetku úpadcu , o súpise majetku podstaty, o priebehu konkurzného konania
s poukazom na správy priebežne podávané správkyňou v danej konkurznej veci na Okresný súd Nitra.
Zoznam majetku Romana Bojnanského ,nar. 31.12.1968, bytom Lehota č. 569
Zoznam majetku patriaci do všeobecnej podstaty:
Peňažná hotovosť v sume 1.700,- € (t.č.na účte konkurzu)
Zrážka zo mzdy – súpisová hodnota 1669,- €.
Hodnota spolu: 3.369,- €.

Dlžník oznámil, že nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti a nevlastní žiadne hnuteľné veci.
Počet prijatých prihlášok u správcu 4 ks.
Nezabezpečení veritelia :
1. VÚB a.s. Bratislava – 21.446,39 € t.j. 21 446 hlasov t.j. 49,79 %
2. PRO CIVITAS s.r.o.Bratislava - 13.257,40 € t.j 13 257 hlasov t.j. 30,78 %
3. Poštová banka a.s. Bratislava – 8 304,32 € t.j. 8 304 hlasov t.j. 19,27 %
4 Slovenská republika – Krajský súd Bratislava – 66,00 € t.j. 66 hlasov t.j. 0,16 %
Celkový počet prihlášok je 4 ks v hodnote 43.074,11 €
Nezabezpečení veritelia je 4 ks prihlášok v hodnote 43,.074,11 €
Uznesenie č. 2 ( k bodu 2 programu schôdze)
Veriteľ berie na vedomie správu správkyne o doterajšom priebehu konkurzného konania.
Hlasovanie :
Za :
Proti:

21 446 hlasov
0

hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Presedkyňa schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo
predstavuje 100 % hlasov prítomných veriteľov. Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil.

21 446 hlasov, čo
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K bodu č. 3
Predsedkyňa schôdze vyzvala prítomného veriteľa, aby v zmysle ust. § 36 ods. 2 Zák. č. 7/2005 hlasoval o výmene
správcu.
Prítomný veriteľ nepredložili návrh na výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za :
Proti :

21 446 hlasov
0 hlasov

Zdržali sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 3
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu v konkurznom konaní sp.zn.31K/42/2014 JUDr. Marianu Zavackú
všetkými hlasmi prítomného veriteľa, čo predstavuje 100% hlasov prítomných veriteľov.

K bodu č. 4
Predsedkyňa schôdze oboznámila veriteľa, že uznesením č.k. 31K/42/2014 zverejneným v OV SR č. 235/2014 zo
dňa 9.12.2014 súd vyhlásil malý konkurz na majetok dľžnika . Z toho dôvodu v súlade s ust. ZKR volí schôdza
veriteľov podľa §107 ods.2 zástupcu veriteľov.
Za návrh aby zástupcom veriteľov bola : VÚB a.s. Bratislava
Hlasovanie:
Za potvrdenie aby zástupcom veriteľov bola VÚB a.s. Bratislava
Za :

21 446 hlasov

Proti : 0 hlasov
Zdržali sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 4
Schôdza zvolila za zástupcu veriteľov VÚB a.s. Bratislava
Záver: Keďže program schôdze bol vyčerpaný a zástupca veriteľov nemal žiadne návrhy ani námietky vo veci
konkurzu, predsedkyňa schôdze sa poďakovala veriteľovi za účasť a schôdzu ukončila o 11,40 hod.
V Komárne 23.4.2015 správkyňa

JUDr. Mariana Zavacká

K009382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Fleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 443/10, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7. 12. 1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S609
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správkyňa úpadcu: Lucia Fleková, nar.
7.12.1983, bytom Športová 443/10, 962 33 Budča, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K 21/2015 - 39 zo dňa 13.04.2015 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 74/2015 zo dňa 20.04.2015 vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správkyňu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt: : Lucia Fleková, nar. 7.12.1983, bytom Športová 443/10, 962 33 Budča, Slovak Republic, our duty is
to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 2K 21/2015 - 39 on the 13.04.2015 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 74/2015 from 20.04.2015 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed myself as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2
ZKR).The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these 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).
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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.
JUDr.
Marta
správkyňa konkurznej podstaty

Todeková

K009383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Nestarcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 206/36, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2014S1663
Spisová značka súdneho spisu:
25K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca JUDr. Nikoleta Gallová, Hlavná ul.45, 931 01 Šamorín, značka správcu: S 1663, správca úpadcu Dany
Nestarcovej, nar. 26.07.1972, trvale bytom Vinohradnícka 206/36, 927 01 Šaľa, štátny občan SR, podľa ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700

Poradové číslo pohľadávky

8

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

21.04.2015

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

110,44 €

doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa § 31 ods. 1 ZKR.

JUDr. Nikoleta Gallová
správca
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K009384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 40/2014 S 699
Spisová značka súdneho spisu:
1K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac marec 2015 vo
výške 56,96 €.
Vo Zvolene 23.4.2015
JUDr. Ivana Gajdošíková

K009385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVOSEDLÍK Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotárna 41, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 098
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2014 S1604
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu NOVOSEDLÍK Slovakia
s.r.o., so sídlom: Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 098 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala:
·
·

dňa 23.04.2015 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľa: Dextram s.r.o., so sídlom:
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, IČO: 36 566 489 v celkovej sume: 2.808,70 EUR. Pohľadávky boli
zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 7.6–7.11
dňa 22.04.2015 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľa: ELEKTRA NITRA, s.r.o., so
sídlom: Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra, IČO: 36 522 562 v celkovej sume: 4.300,82 EUR. Pohľadávky
boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 7.12–7.18

Nitra, 23.04.2015

K009386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFINT spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 046 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/12/2013S1663
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23K/12/2013
Iné zverejnenie

1. Voľba zástupcu veriteľov
Správca ako predseda schôdze veriteľov o 13.00 hod. otvoril schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu –
spoločnosti PROFINT, spol. s r.o. so sídlom M.A.Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové, IČO: 18 046 835, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11322/T, spisová značka 23K/12/2013. Po
otvorení schôdze veriteľov správca zistil, že na schôdzu veriteľov sa dostavil 1 veriteľ - Slovenská konsolidačná,
a.s., a to prostredníctvom svojho povereného zástupcu Ing. Jany Krutákovej.
Správca pristúpil k jedinému programu schôdze veriteľov - voľbe zástupcu veriteľov. Správca ako predseda
schôdze veriteľov navrhol za zástupcu veriteľov zvoliť prítomného nezabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s.
Za hlasovali všetci prítomní veritelia oprávnení hlasovať. Žiadny veriteľ nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania.
Po hlasovaní bolo počtom hlasov 33 683 prijaté nasledovné uznesenie:
„Schôdza veriteľov volí v konkurznej veci úpadcu – spoločnosti PROFINT, spol. s r.o. vedenej na Okresnom súde
Trnava pod sp.zn. 23K/12/2013 za zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005.“
Námietky proti uzneseniu neboli vznesené.

________________________
JUDr. Nikoleta Gallová,
správca, predseda schôdze veriteľov

K009387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, pod sp.
zn.: 40K/53/2014, 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
na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok
v čase od 09.00 do 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45, 0907/164 522.
JUDr. Alojz Žitník, správca
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K009388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, pod sp. zn.: 40K/53/2014, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24. júla 2015 o 14.00 hod.,
v kancelárii správcu na adrese Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 23. apríla 2015
JUDr. Alojz Žitník - správca

K009389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29.mája 2010 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl.40 a nasl./
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka BYVYSERV, a.s.,
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn. 40K/53/2014 zo dňa 16. apríla 2015, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2015 zo dňa 23.
apríla 2015, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, Slovak Republic, my dutyis to informyou,
thatDistrictCourt in Trenčín, No. 40K/53/2014 on the 16. apríl 2015 and promulgated in the Commercial Bulletin No.
77/2015 dated 23. apríl 2015 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultane ously appointed meas the legal
guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
Thebankruptcyisconsideredasdeclared by publishingtheresolution on declaringthebankruptcy in the Commercial
Bulletin, wherebyasthedayofpublishing (delivery) of the judicial decision theday following the day after the publishing
of
the
judicial
decision
in
theCommercial
Bulletin
shall
be
considered.
Thedebtorbecomesthebankruptafterdeclaringthebankruptcy (§ 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 anapplication (§ 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 onecounterpart to the trustee where by it must be delivered to thetrustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counter part
deliversthecreditortheapplication to thecourt (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken in to consideration, but the
creditor can not exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. Theright to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty, whoseaim to puttogetherwaspublished
in theCommercial report afterthedeliveryoftheapplication to thetrustee. Theregistrationofsuchclaimintothe list
oftheclaimspublishesthetrustee in theCommercial report withstatingthecreditor and theregisteredsum (§ 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).
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplication delivered to thetrustee in
thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse (§ 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).
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Ifsuchcreditordoesnot register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbe taken into
consideration in the bankruptcy, buthe has therightagainsttheaffectedproperty to handing over that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchright
can
be
all
egedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty, which will be satisfied after satisfying all other claims against
thisproperty (§ 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-printedform and mustincludebasicrequirements; otherwise it will not be
taken in to 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 seatofthebankrupt, c) legal reasonof
theestablishmentoftheclaim, d) order of satisfying name and seat of thebankrupt, c) legal reason of the establishmen
to fthe claim, d) order of satisfying theclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, 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 thestatedfacts. The creditor, whoisthe accountingunit,
determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in theaccountancy, in whichextent, or
possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim 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 affiliationofthecompany in the Slovak republic, is obliged to
determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishingthem in theCommercial 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).
Thetrusteesubmitswithoutvaindelayaftertheexpirationofthebasicregistrationperiod to the court together with his
statementthe list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration asapplication, where
by the courtdetermines by a resolution withoutvaindelay, if the sesubmissionswere taken in to consideration
asapplication. There solution 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,
cannotbecorrected 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 noticerefers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to theDirection of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Považskej Bystrici, dňa 23.04.2015/In Považská Bystrica, on 23.04.2015
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K009390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 1466/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2013-S1588
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie doplnenia súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

Správca JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Čajakova 1, 040 01 Košice v súlade s ustanovením § 76
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje
doplnenie všeobecnej podstaty o položku:

Súpisová zložka majetku por. č. 31.: Pohľadávka na peňažné prostriedky zo mzdy 03/2015 – iná majetková
hodnota
Právny dôvod vzniku Pracovný pomer úpadcu za obdobie 03/2015
Súpisová hodnota: 295,91 eur
Platiteľ mzdy: MEGA TRUCKING SLOVAKIA, s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 36581461

Súpisová zložka majetku por. č. 32.: Pohľadávka Kreditný úrok v banke 03/15 - iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: Zmluva o osobnom účte SPOROžíro EURO<26
Súpisová hodnota: 0,22 eur
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653

V Košiciach, dňa 15.04.2015

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca
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K009391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ivan Melich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skliarovo 282, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/72/2014 1157
Spisová značka súdneho spisu:
1K/72/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Popis : Zrážky zo mzdy v súlade s § 72 ods. 2) ZoKR
Zrážka zo mzdy 03/2015

139,61 Eur

Ing. Jozef Oravec, správca
v Banskej Bystrici, dňa 23.04.2015

K009392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVROPA spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 678
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2014 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY - NEHNUTEĽNOSTI - zapísané na LV č. 8824, k. ú. Zvolen ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00 151 653

Popis bytu /
Číslo nebytového
priestoru

1

Štát, obec,
Číslo bytu /
ulica,
nebytového
orientačné
priestoru
číslo vchodu

Slovenská
byt nachádzajúci
republika,
sa v Bytovom
2-C
Zvolen, ul.
dome AMMADOM
Centrum, 47

Podiel priestoru na
spoločných častiach
a spoločných
Pozemok zastavaný
Číslo
Katastrálne Číslo listu Súpisné
zariadeniach
domom, priľahlý
poschodia
územie
vlastníctva číslo
domu a
pozemok
spoluvlastnícky
podiel k pozemku

1. p.

9441/137452

Zvolen

8824

4210

Parcela CKN č. 5733 Zastavané plochy a
nádvoria vo výmere
400 m²; Parcela CKN
2000/486 - Zastavané
plochy a nádvoria vo
výmere 623 m²

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

61

Obchodný vestník 80/2015

2

Nebytový priestor Garáž č. 028
nachádzajúci sa v
Bytovom dome
AMMADOM

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská
republika,
028
Zvolen, ul.
Centrum, 47

súterén

1621/137452

Zvolen

Deň vydania: 28.04.2015

8824

4210

Parcela CKN č. 5733 Zastavané plochy a
nádvoria vo výmere
400 m²; Parcela CKN
2000/486 - Zastavané
plochy a nádvoria vo
výmere 623 m²

pokračovanie tabuľky

Zabezpečovacie právo

Deň
Dôvod
Spoluvlastnícky zapísania zapísania
podiel
majetku do majetku do
súpisu
súpisu

1/1

1/1

Podrobný opis a
výška zabezpečenej
Podrobný opis
pohľadávky
zabezpečovacieho práva s
zabezpečenej týmto
uvedením jeho poradia
zabezpečovacím
právom

Odkaz na
príslušný
zápis v
zozname
pohľadávok

Zmluva o zriadení
záložného práva k
LV č. 8824, k.
nehnuteľnostiam a
Pohľadávka
ú.: Zvolen,
Mandátna zmluva zo dňa Slovenskej sporiteľni, Zapísaná v
Zmluva o
25.3.2013. Záložné právo a.s., IČO: 00 151
zozname
prevode bytu a
vzniklo vkladom do katastra 653, uplatnená
pohľadávok
13.2.2015 nebytového
nehnuteľností, číslo vkladu: prihláškou pod por. č. pod č.
priestoru V
V 812/13, vklad povolený veriteľa 10/S-2, vo
pohľadávky
2889/09 z
dňa 28.3.2013 Správou
výške zabezpečenej 388
11.1.2010 katastra Zvolen.
sumy 103.751,75 €
70/10
Zabezpečovacie právo
prvé v poradí

Zmluva o zriadení
záložného práva k
LV č. 8824, k.
nehnuteľnostiam a
Pohľadávka
ú.: Zvolen,
Mandátna zmluva zo dňa Slovenskej sporiteľni, Zapísaná v
Zmluva o
25.3.2013. Záložné právo a.s., IČO: 00 151
zozname
prevode bytu a
vzniklo vkladom do katastra 653, uplatnená
pohľadávok
13.2.2015 nebytového
nehnuteľností, číslo vkladu: prihláškou pod por. č. pod č.
priestoru V
V 812/13, vklad povolený veriteľa 10/S-2, vo
pohľadávky
2889/09 z
dňa 28.3.2013 Správou
výške zabezpečenej 388

Označenie
zabezpečeného
veriteľa
zabezpečenej
pohľadávky

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
vlastným
odhadom
správcu

zabezpečená
pohľadávka
zapísaná v
Zozname
pohľadávok pod č.
388 - Slovenská
sporiteľňa, a.s.,
IČO: 00 151
653

zabezpečená
pohľadávka
zapísaná v
Zozname
pohľadávok pod č.
388 - Slovenská
sporiteľňa, a.s.,
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2889/09 z
11.1.2010 70/09

Konkurzy a reštrukturalizácie
dňa 28.3.2013 Správou
katastra Zvolen.
Zabezpečovacie právo
prvé v poradí

Deň vydania: 28.04.2015
sporiteľňa, a.s.,
IČO: 00 151
653

výške zabezpečenej 388
sumy 103.751,75 €

Vo Zvolene dňa 23.04.2015
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K009393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36K/2/2015-71 zo dňa 20.02.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 40/2015 zo dňa 27.02.2015 pod položkou K004612, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: MIKA,
spol. s r.o., so sídlom 919 32 Opoj 103, IČO: 35 793 333 a JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11,
917 01 Trnava bol ustanovený do funkcie správcu.
Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku
všeobecnej podstaty úpadcu MIKA, spol. s r.o.:
A. POZEMKY
Č.
súp.zl.

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

Katastrálne
územie

1.

166

Orná pôda

4952

572 Opoj

Opoj 1/1

16 924,16 €

2.

167

Zastavané plochy a
1332
nádvoria

572 Opoj

Opoj 1/1

4 552,30 €

3.

181/3

Zastavané plochy a
69
nádvoria

572 Opoj

Opoj 1/1

69,00 €

4.

182/1

Zastavané plochy a
238
nádvoria

572 Opoj

Opoj 1/1

238,00 €

Obec

Spoluvl.
podiel

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

B. STAVBY
Č.
súp.zl.

Súpis.č.
stavby

5.

109

Popis stavby
Rodinný dom

Na
č.
167

parc.

Katastrálne
územie

LV č.

572 Opoj

Obec

Spoluvl.
podiel

Opoj 1/1

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

1,00 €

C. HNUTEĽNÉ VECI
Č.
súp.zl.

Popis

Číslo VIN

EČV

Umiestenie

Súpisová
hodnota

6.

Volkswagen Golf

WVWZZZ1KZ8W542554

TT 699 EX

v sídle úpadcu

9 602,48 €
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Volkswagen Golf

WVWZZZ1KZ6W096057

BA 808 OS

Deň vydania: 28.04.2015

4 315,20 €

*

* Sporný zápis v prospech: Marián Blina, bytom Zlatníky 329, 956 37 Zlatníky
Dôvod sporného zápisu: V zmysle údajov evidovaných OR PZ v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, sa vozidlo Volkswagen Golf, BA
808 OS, VIN: WVWZZZ1KZ6W096057 eviduje v zozname držaných vozidiel úpadcu a podľa účtovnej evidencie úpadcu bola vystavená
doposiaľ neuhradená faktúra č. 092009 zo dňa 14.05.2009, splatná dňa 15.05.2009, pre Mariána Blinu, bytom Zlatníky 329, 956 37 Zlatníky,
ako pre kupujúceho vozidla Volkswagen Golf, BA 808 OS, na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa však v účtovnej evidencii úpadcu
nenachádza.
D. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Dlžník
Obchodné meno/
Meno a priezvisko

Č.
súp.zl.

Právny dôvod vzniku

8.

Neuhradený
FV082011

9.

Neuhradený zostatok faktúry
092009, splatná 15.5.2009

10.

Neuhradený
142010

zostatok

faktúry

11.

Neuhradený
082009

zostatok

faktúry

12.

Neuhradený
082011

zostatok

faktúry

č.

13.

Neuhradený
092011

zostatok

faktúry

č.

14.

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ing. Ľubomír Mrázik
naúčtované na účte č.: 314

zostatok

faktúry

Sídlo/Pobyt IČO

Košická
6,
č. CECH
TAXI
BRATISLAVA
821
09 30 811 414
-živnostenské spoločenstvo
Bratislava
Zlatníky 329,
č.
Marián Blina
956
37
Zlatníky
Jiráskova
č.
Daniel Haluza
6046/24,
Trnava
Karadžičova
č.
Artplan, spol. s r.o.
27, 811 08 35 830 395
Bratislava
Slovenská živnostenská komora

Dolné Rudiny
36 145 581
3, Žilina
Mlynské Nivy
44/b, 825 11 35 910 739
Bratislava
Grösslingova
19, 811 09
Bratislava

SPP - distribúcia, a.s.

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

90,00 €
4 315,20 €
21 619,34 €
14 848,27 €
1 041,23 €
135,88 €
8 381,46 €

V Trnave dňa 23.04.2015
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K009394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36K/2/2015-71 zo dňa 20.02.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 40/2015 zo dňa 27.02.2015 pod položkou K004612, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: MIKA,
spol. s r.o., so sídlom 919 32 Opoj 103, IČO: 35 793 333 a JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11,
917 01 Trnava bol ustanovený do funkcie správcu.
Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, ktorého pohľadávka prihlásená do konkurzu vo výške
750.205,90 € je zabezpečená záložným právom v prvom poradí k nasledovnému majetku:
A. 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

64

Obchodný vestník 80/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Č.
súp.zl.

Parcela č.Druh pozemku

1.

186/2

Zastavané
nádvoria

plochy

Výmera
m2
a

2331

v

LV č.

Katastrálne
územie

572 Opoj

Obec

Deň vydania: 28.04.2015

Spoluvl.
podiel

Opoj 1/1

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

132 775,68 €

V Trnave dňa 23.04.2015
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K009395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Dňa 09.01.2014 v Obchodnom vestníku MS SR č. 5/2014 pod č. záznamu K000288 zverejnil pôvodný správcu
úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze preradenie súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do oddelnej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a. s., IČO: 31 318 916, so sídlom Šútorva 5, Bratislava
(ďalej len "Zabezpečený veriteľ"), zapísaný v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 60, v rámci ktorého
bola do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zaradená nasledovná nehnuteľnosť zapísaná ako súpisová
položka majetku č. 16:
Súp.
Číslo
zložka maj.
Štát Obec
LV
č.

4702 SR
16

Katast.
územie

Súp.
číslo
stavby

Bratislava
Dúbravka 3460
IV

Popis
stavby

Adresa

Postavené
parcele

byt. č. 9, D3,
Agátová 7/F,
4. posch.
3422/68
Bratislava

na Spoluvl.
podiel

1

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku p. č. „C“ KN 3422/68, druh pozemku zastavané
7673
plochy a nádvoria o výmere 284 m2

Spoluvl.
podiel

Súp.
hodnota
majetku v EUR

1
76.730 €
165041

Poznámka o spornom zápise: Listom zo dňa 13.04.2015 si spoločnosť STAVTECHNOLOGY s.r.o. so sídlom
Havranské 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 858 307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 14837/S (ďalej len "Spoločnosť") u správcu uplatnila vlastnícke právo k bytu č. 9 - D3
vrátane prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov (ďalej len "Byt"), ktoré má zápis Bytu do oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa vylučovať. Spoločnosť súčasne požiadala správcu o zápis poznámky o spornom zápise v
prospech Spoločnosti, na základe čoho Správca v súlade s § 78 ods. 3 in fine ZKR zapísal k Bytu túto poznámku o
spornom zápise svedčiacu v prospech Spoločnosti.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K009396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HGV s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 683 953
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Deň vydania: 28.04.2015

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/58/2010 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
3K/58/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 14.01.2011 v OV č. 9/11 (K000359)
Ing. Tomáš Antonič, správca úpadcu: HGV s.r.o., so sídlom: Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 683 953, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 3K/58/2010, týmto mení súpis všeobecnej
podstaty zverejnený dňa 14.01.2011 v OV č. 9/11 tak, že nahrádza pôvodné znenie súpisu nasledovne:

Číslo
súpisovej Typ súpisovej položky Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav Podielové
položky majetku
majetku
opotrebovanosti
spoluvlastníctvo

Súpisová
majetku

hodnota

2

Hnuteľná
vec/súbor
Osobné vozidlo Škoda FELICIA, BA782ES 1/1
hnuteľných vecí

1 000,00 EUR

3

Hnuteľná
vec/súbor Osobné vozidlo
hnuteľných vecí
BA502EO

1 000,00 EUR

4

Hnuteľná
vec/súbor Nákladné vozidlo - Ťahač návesu, MAN
1/1
hnuteľných vecí
19403 SILENT.4x2

20 500,00 EUR

5

Hnuteľná
vec/súbor Príves
nákladný,
hnuteľných vecí
BA896YG

13 000,00 EUR

Škoda

PICK

SCHMITZ

UP,

SO1,

1/1

1/1

Ing. Tomáš Antonič, správca

K009397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HGV s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 683 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/58/2010 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
3K/58/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej

Typ súpisovej

Právny dôvod vzniku

Číslo účtu, Banka

Podielové

Súpisová
hodnota
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Deň vydania: 28.04.2015

Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky majetku položky majetku

Číslo účtu, Banka

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

1

Pohľadávka z účtu

2929846477/1100, bankový účet
Banka:Tatra banka, a.s.

Zostatok peňažných
prostriedkov na účte

1/1

1 011,25 EUR

8

Pohľadávka z účtu

818546122/0200, bankový účet,
Banka:Všeobecná úverová banka, a.s.

Zostatok peňažných
prostriedkov na účte

1/1

3,60 EUR

9

Pohľadávka z účtu

21870734/0900, bankový účet, Banka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zostatok peňažných
prostriedkov na účte

1/1

85,47 EUR

10

Pohľadávka z účtu

010081-2299100004/6500, bankový účet,
Banka:Poštová banka, a.s.

Zostatok peňažných
prostriedkov na účte

1/1

975,83 EUR

11

Pohľadávka z účtu

2929846477/1100, bankový účet
Banka:Tatra banka, a.s.

úrok z účtu v banke k
15.04.2015

1/1

2,35 EUR

hodnota
majetku

Ing. Tomáš Antonič, správca

K009398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HGV s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 683 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/58/2010 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
3K/58/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky
Dlžník/Banka
položky majetku
majetku

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

12

Peňažná
pohľadávka

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Vrátený preddavok úpadcovi
Bratislava I

1/1

518,00 EUR

13

Peňažná
pohľadávka

Daňový úrad Bratislava II,
Priznané vrátenie nadmerného odpočtu za
Dr. Vl. Clementisa 10
mesiac
820 09 Bratislava

1/1

182,76 EUR

14

Peňažná
pohľadávka

Daňový úrad Bratislava II,
Priznané vrátenie nadmerného odpočtu za
Dr. Vl. Clementisa 10
mesiac
820 09 Bratislava

1/1

103,16 EUR

15

Peňažná
pohľadávka

Daňový úrad Bratislava II,
Priznané vrátenie nadmerného odpočtu za
Dr. Vl. Clementisa 10
mesiac
820 09 Bratislava

1/1

18,13 EUR
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16

Peňažná
pohľadávka

Daňový úrad Bratislava II,
Priznané vrátenie nadmerného odpočtu za
Dr. Vl. Clementisa 10
mesiac
820 09 Bratislava

1/1

47,74 EUR

17

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné -- vysokozdvižný vozík DV 32 A za
Streda
celý rok 2010
Tovarníky 955 95

1/1

476,00 EUR

18

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné - Škoda Pick up, ŠPZ: BA 502 EO za
1/1
Streda
mesiac august až december 2010
Tovarníky 955 95

297,50 EUR

19

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné - Mercedes Benz, ŠPZ: DS 385 BT za
1/1
Streda
mesiac január - máj 2011
Tovarníky 955 95

150,00 EUR

20

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné - Škoda Pick up, ŠPZ: BA 502 EO za
1/1
Streda
mesiac január - máj 2011
Tovarníky 955 95

150,00 EUR

21

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné -- vysokozdvižný vozík DV 32 A za
Streda
mesiac január - máj 2011
Tovarníky 955 95

1/1

60,00 EUR

22

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné - Mercedes Benz, ŠPZ: DS 385 BT za
1/1
Streda
mesiac jún 2011
Tovarníky 955 95

30,00 EUR

23

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné -- vysokozdvižný vozík DV 32 A za
Streda
mesiac jún 2011
Tovarníky 955 95

1/1

12,00 EUR

24

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
51, 929 01 Dunajská
Nájomné - Škoda Pick up, ŠPZ: BA 502 EO za
1/1
Streda
mesiac jún 2011
Tovarníky 955 95

30,00 EUR

25

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
Nájomné -- vysokozdvižný vozík DV 32 A,
51, 929 01 Dunajská
Škoda Pick up, ŠPZ: BA 502 EO, Mercedes
Streda
Benz, ŠPZ: DS 385 BT za mesiac júl 2011
Tovarníky 955 95

1/1

72,00 EUR

26

Peňažná
pohľadávka

c2i s.r.o., Kračanská cesta
Nájomné -- vysokozdvižný vozík DV 32 A,
51, 929 01 Dunajská
Škoda Pick up, ŠPZ: BA 502 EO, Mercedes
1/1
Streda
Benz, ŠPZ: DS 385 BT za mesiac august 2011
Tovarníky 955 95

72,00 EUR

Ing. Tomáš Antonič, správca
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K009399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 697 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2014 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 11.02.2015 v OV č. 28/15 (K003158)
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: PIVOVAR CODECON spol. s r. o., so sídlom Hlavná 325, 900 41 Rovinka,
IČO: 35 697 679, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 6K/45/2014, týmto mení súpis
všeobecnej podstaty zverejnený dňa 11.02.2015 v OV č. 28/15 (K003158) tak, že nahrádza pôvodné znenie súpisu
nasledovne:

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav Podielové
položky majetku
položky majetku
opotrebovanosti
spoluvlastníctvo

Počet

Súpisová hodnota
majetku

1

Hnuteľná vec

výrobník pary

1/1

1

15 000,00 EUR

2

Hnuteľná vec

kondenzačná nádrž + príslušenstvo

1/1

1

3 000,00 EUR

3

Hnuteľná vec

čerpadlo

1/1

2

2 000,00 EUR

4

Hnuteľná vec

kotol + príslušenstvo

1/1

2

20 000,00 EUR

5

Hnuteľná vec

riadiaci pult

1/1

1

1 000,00 EUR

6

Hnuteľná vec

prevodovka

1/1

2

500,00 EUR

7

Hnuteľná vec

šnekový podávač odpadu

1/1

1

5 000,00 EUR

8

Hnuteľná vec

nádrž

1/1

1

500,00 EUR

9

Hnuteľná vec

chladič

1/1

1

700,00 EUR

10

Hnuteľná vec

sanitačná nádoba

1/1

2

500,00 EUR

11

Hnuteľná vec

dávkovač kvasníc

1/1

1

500,00 EUR

12

Hnuteľná vec

kvasný tank

1/1

2

1 000,00 EUR

13

Hnuteľná vec

ležiacky tank

1/1

11

18 000,00 EUR

14

Hnuteľná vec

CK tank

1/1

12

30 000,00 EUR
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15

Hnuteľná vec

Ovládanie CK tankov

1/1

1

500,00 EUR

16

Hnuteľná vec

chladiaca nádrž (kapacita 5000 l)

1/1

1

5 000,00 EUR

17

Hnuteľná vec

motor a chladiace komponenty, ovládanie 1/1

1

8 000,00 EUR

18

Hnuteľná vec

pretlačný tank

1/1

2

6 000,00 EUR

19

Hnuteľná vec

plnička sudov

1/1

1

1 000,00 EUR

20

Hnuteľná vec

technológia
na
príslušenstvo

1/1

1

5 000,00 EUR

21

Hnuteľná vec

sudy

1/1

47

1 800,00 EUR

22

Hnuteľná vec

priemyselný vysávač

1/1

1

1 000,00 EUR

23

Hnuteľná vec

nábytok

1/1

1

300,00 EUR

úpravu

vody

+

JUDr. Juraj Puskailer, správca

K009400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Martins Da Silvová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalviová 56, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/54/2014 S 1568
Spisová značka súdneho spisu:
3K/54/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca úpadcu Martina Martins Da Silvová „v konkurze“, narodená: 01.04.1975, trvale bytom:
Šalviová 56, 821 01 Bratislava v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané pohľadávky nasledovných veriteľov, doručené správcovi po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
pohľadávka veriteľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, v celkovej výške 39.142,22 €,
pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 742 803, v celkových výškach:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.381,53 €,

o

4.254,17 €,

o

4.106,72 €.
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V Bratislave, dňa 23.04.2015
JUDr. Mária Letavayová, komplementár

K009401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HELP plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 398 748
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: S12182K/32/2014
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Č. zápisu: 1
Opis súpisovej zložky majetku:
Stav peňažných prostriedkov v pokladni: 9,52 Eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,52 Eur
Deň zaradenia: 28.02.2015

Č. zápisu: 2
Opis súpisovej zložky majetku:
Dobropis č. 2015/3, Fiačan&Partners, s.r.o.: 150,00 Eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 Eur
Deň zaradenia: 21.04.2015

Č. zápisu: 3
Opis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Jozef Demko, nar. 03.08.1957, trvale bytom 034 81 Lisková 795
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatenie pohľadávky zo zmluvy o pôžičke zo dňa 02.11.2011
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.450,00 Eur
Deň zaradenia: 21.04.2015

Č. zápisu: 4
Opis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: PATEX&Co, spol. s r.o., Svetlá 8, Bratislava, IČO: 31 556 257
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatenie postúpenej pohľadávky
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 52.446,59 Eur
Deň zaradenia: 21.04.2015
SPORNÝ ZÁPIS
Dôvod sporného zápisu: Vo veci zaplatenia pohľadávky je neukončený súdny spor vedený na Okresnom súde
Bratislava I, č.k. 31Cb/78/2009-143
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
PATEX&Co, spol. s r.o., Svetlá 8, Bratislava, IČO: 31 556 257

Č. zápisu: 5
Opis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ján Madliak, Liptovské Revúce č. 335, IČO: 33 025 754
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatenie pohľadávky zo zmluvy zo dňa 31.08.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22.146,53 Eur
Deň zaradenia: 21.04.2015
SPORNÝ ZÁPIS
Dôvod sporného zápisu: Vo veci zaplatenia pohľadávky bol Okresným súdom v Ružomberku dňa 03.11.2010
vydaný Platobný rozkaz č.1Rob/2010-19 vo výške 11.691,64 Eur, úroky z omeškania 10.454,89 Eur, ktorý sa stal
právoplatným a vykonateľným dňa 25.11.2010. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
Ján Madliak, Liptovské Revúce č. 335, IČO: 33 025 754

Č. zápisu: 6
Opis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Tomáš Demko, nar. 16.05.1983, trvale bytom 034 81 Lisková 795
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatenie pohľadávky zo zmluvy zo dňa 26.01.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11.942,98 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia: 21.04.2015
SPORNÝ ZÁPIS
Dôvod sporného zápisu: Vo veci zaplatenia pohľadávky bol vydaný zmenkový Platobný rozkaz Okresného súdu
Žilina v konaní 20Cb/56/2012.
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
Tomáš Demko, nar. 16.05.1983, trvale bytom 034 81 Lisková 795

Ing. Mikuláš Takáč, správca

K009402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEAT - TRANS s.r.o. " v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 041 254
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 35/2014-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
1K 35/2014
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Pripísanie poznámky o spornom zápise
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu BEAT – TRANS s. r. o „ v konkurze „ v súlade
s ustanovením § 78 ods. 3 ZKR zapisuje do súpisu oddelenej podstaty č. 2 zabezpečeného veriteľa INVEST –
KAPITAL, a. s. poznámku o uplatnenom nároku tretej osoby k majetku zapísanom do súpisu :
Pozemky
číslo
p.č.
parcely

výmera
druh pozemku
v m2

štát, obec,
LV č.
kat. územie

1.

828/1

zast. plochy a
12616
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

2.

828/9

zast. plochy a
7
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

3.

828/10

zast. plochy a
15
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

4.

828/11

zast. plochy a
9
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

5.

828/12

zast. plochy a
215
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

6.

828/13

zast. plochy a
477
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

7.

828/14

zast. plochy a

SR,
1398 Tomášovce,

14

označenie
osoby
deň
a
dôvod
spoluvl. súpisová
v prospech ktorej svedčia
pripísania poznámky
podiel hodnota v € pochybnosti
sporného
o spornom zápise
zápisu
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
19.807,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
10,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
23,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
14,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
337,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
748,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa 20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály , bytom
uplatnenie
práva
1/1
21,- €
Jókaiho 121/16,
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828/14

zast. plochy a
14
nádvoria

8.

828/15

zast. plochy a
117
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

183,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

9.

828/16

zast. plochy a
134
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

210,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

10. 828/17

zast. plochy a
136
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

213,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

11. 828/19

zast. plochy a
699
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

1.097,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

12. 828/20

zast. plochy a
321
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

503,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

13. 828/21

zast. plochy a
3268
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

5.130,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

14. 828/23

zast. plochy a
33
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

51,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

15. 828/27

zast. plochy a
440
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

690,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

16. 828/28

zast. plochy a
212
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

332,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

17. 828/44

zast. plochy a
12
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

18,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

18. 828/45

zast. plochy a
24
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

37,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

19. 828/56

zast. plochy a
4428
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

6.951,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

20. 828/63

zast. plochy a
969
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

1.521,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

21. 828/64

zast. plochy a
2204
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

3.460,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

22. 828/65

zast. plochy a
602
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

945,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

23. 1114/5

zast. plochy a
616
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

967,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

24. 1114/6

zast. plochy a
392
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

615,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

25. 1114/7

zast. plochy a
795
nádvoria

SR,
1398 Tomášovce,
Tomášovce

1.248,- €

JUDr. Peter Mihály ,
Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

7.

1398 Tomášovce,
Tomášovce

1/1

21,- €

1/1

1/1

1/1

Jókaiho 121/16,
984 01 Lučenec

uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona
dňa 20.
bytom
uplatnenie
v zmysle §
zákona

práva
78 ods. 3
04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
78 ods. 3

04.

2015
práva
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04.

2015
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04.

2015
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04.

2015
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04.

2015
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04.

2015
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Stavby
súpisová

označenie

osoby

deň
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súp. č.

na
LV č.
parc. č.

štát, obec sp.
kat. územie podiel

26.

VÁHA –C.3
priemyselná budova

435

828/11 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

27.

VRÁTNICA –C.2
priemyselná budova

435

828/12 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

HLAVNÁ
BUDOVA
28. –C.1
435
priemyselná budova

828/13 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

LABORATÓRIUM
29. –C.19
priemyselná budova

435

828/15 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

NÁK.STR.ZVER.
30. –C.24
priemyselná budova

435

828/16 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

31.

SKLAD- C.23
priemyselná budova

435

828/17 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

32.

TRIEDIAREŇ –C.22
435
priemyselná budova

828/18 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

KOMPRESOROVŇA
33. –C.18
435
priemyselná budova

828/19 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

SKLAD MTZ - C.17
priemyselná budova

435

828/20 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

HL.VÝROB:HALA
35. –C.13
priemyselná budova

435

828/21 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

36.

AUTODIELNE –C.14
435
priemyselná budova

828/27 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

37.

SKLAD PILIN –C.15
priemyselná budova

435

828/28 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

38.

SKLAD –C.16
priemyselná budova

435

828/29 1398

SR,
Tomášovce 1/1
Tomášovce

34.

Spolu súpisová hodnota ( p. č. 1 – 38 )

Deň vydania: 28.04.2015

označenie
osoby
súpisová
deň
a
dôvod
v prospech ktorej svedčia
hodnota
pripísania poznámky
pochybnosti
sporného
v€
o spornom zápise
zápisu
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
800,- €
Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
19.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
120.000,uplatnenie
práva
Jókaiho 121/16,
€
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
7.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
16.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
9.500,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
2.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
100.000,uplatnenie
práva
Jókaiho 121/16,
€
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
27.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
380.000,uplatnenie
práva
Jókaiho 121/16,
€
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
25.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
17.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
dňa
20. 04. 2015
JUDr. Peter Mihály ,
uplatnenie
práva
14.000,- € Jókaiho 121/16,
v zmysle § 78 ods. 3
984 01 Lučenec
zákona
782.431,- €

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

K009403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2014 S 1505
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2015

25K/18/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota

Súpisná hodnota v €

23.

Zrážka zo mzdy za marec 2015

09.04.2015

1

1.240,09

1.240,09

V Piešťanoch dňa 23.04.2015
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Michala Lenického

K009404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choňkovce 219, 072 63 Choňkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 889 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2014/S1345
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov v konkurznej veci sp. zn. 31K/38/2014 vedenej na Okresnom súde
Košice I. úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL, s miestom podnikania Choňkovce č. 219, 072 63 Choňkovce,
IČO: 33 889 911

Dátum a čas konania schôdze veriteľov: 17.04.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania schôdze veriteľov: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba veriteľského výboru
4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
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K jednotlivým bodom programu 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov v zmysle ustanovení § 35 ods. 1 ZKR privítal
prítomných veriteľov na prvej schôdzi veriteľov, ktorú správca zvolal v zmysle ustanovení § 34 ZKR zverejnením
v OV č. 50/2015 zo dňa 13.03.2015 v zákonom stanovenej lehote.
Po ukončení prezencie poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na tejto
1. schôdzi veriteľov sú prítomní: traja veritelia, čím je splnená podmienka uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovení
§ 35 ods. 3 ZKR.
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na 1. schôdzi veriteľov sú
prítomní traja veritelia, a to:
1. Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov celkom: 3.325,
počet hlasov pre voľbu veriteľského výboru: 3.325
2. SR – Daňový úrad Košice s počtom hlasov celkom: 35.754,
počet hlasov pre voľbu veriteľského výboru: 31.027
3. VŠZP s počtom hlasov celkom: 3.504,
počet hlasov pre voľbu veriteľského výboru: 3.504
počítaných podľa ustanovení § 35 ods. 4 ZKR, teda prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná podľa § 35 ods. 3
ZKR.

2. Správa správcu o doterajšej činnosti:
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov informoval prítomných veriteľov, že správca odo
dňa vyhlásenia konkurzu urobil tieto úkony:
- zverejnil oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu v OV č. 19/2015 zo dňa 29.01.2015,
- zverejnil oznam o vyhlásení konkurzu pre známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch EÚ ako v SR v slovenskom a anglickom jazyku v OV č. 19/2015 zo dňa 29.01.2015,
- založil bankový účet pre účely tohto konkurzného konania, ktorého číslo písomne oznámil aj Okresnému súdu
Košice I.,
- zisťoval majetok úpadcu formou žiadostí o poskytnutie súčinností i osobným zisťovaním majetku úpadcu,
- dňa 06.02.2015 sa poverený zástupca správcu osobne dostavil na Okresný súd Košice I. za účelom nahliadnutia
do spisu a prevzatia kópie návrhu na vyhlásenie konkurzu s prílohami,
- dňa 23.02.2015 požiadal súd o uznanie konkurzu za malý,
- v OV č. 50/2015 zo dňa 13.03.2015 zverejnil č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky,
- dňa 10.04.2015 písomne oznámil súdu v zmysle § 30 ods. 1. ZKR, že prihliada na všetky podania, ktorými si
veritelia prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania ako na prihlášky,
- dňa 10.04.2015 predložil súdu konečný zoznam pohľadávok pred konaním prvej schôdze veriteľov v zákonom
stanovenej lehote,
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- v OV č. 72/2015 zo dňa 16.04.2015 zverejnil súpis majetku všeobecnej i oddelenej podstaty
- podal 4 podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok v zákonom stanovených lehotách.
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že nikto z veriteľov nepožiadal o
popretie pohľadávky iného veriteľa.
Uznesenie č. 1:
Prítomní veritelia na prvej schôdzi veriteľov berú na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania:
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 1: 42.583 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 1 bolo prijaté
počtom: 42.583 hlasov.

3. Voľba veriteľského výboru:
Splnomocnený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov navrhuje do veriteľského výboru podľa §
37 ods. 1 týchto prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od
nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov:
1. SR – Daňový úrad Košice

2. VŠZP, a.s.

Hlasovanie: Za:

Hlasovanie: Za:

37.856 hlasov

37.856 hlasov

Proti:

nikto

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Zdržal sa:

nikto

3. Slovenská konsolidačná, a.s.
Hlasovanie: Za:

37.856 hlasov

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto hlasov

Uznesenie č. 2:
Splnomocnený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že boli zvolení traja členovia
veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru:
1. SR – Daňový úrad Košice
2. VŠZP, a.s.
3. Slovenská konsolidačná, a.s.
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Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 2: 37.856 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Splnomocnený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 2 bolo prijaté
počtom: 37.856 hlasov.

4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
Prítomní veritelia nenavrhli výmenu správcu.
Uznesenie č. 3:
Prvá schôdza veriteľov nevymenila správcu v zmysle ustanovení § 36 ZKR.
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 3: 42.583 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 3 bolo prijaté
počtom: 42.583 hlasov.

5. Záver
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov vyzval prítomných veriteľov, aby sa vyjadrili, či
vznášajú námietky proti prijatým uzneseniam a k obsahu zápisnice.
Prítomní veritelia na 1. schôdzi veriteľov nevzniesli žiadne námietky proti prijatým uzneseniam ani k obsahu
zápisnice.
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že boli prerokované všetky body
programu konania prvej schôdze veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom za účasť na prvej schôdzi veriteľov.
Poverený zástupca správcu, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov zvoláva ihneď po skončení prvej schôdzi
veriteľov v zmysle § 38 ods. 1 ZKR prvé zasadnutie veriteľského výboru.

Zapísal: JUDr. Tomáš Vorobeľ, poverený zástupca za JUDr. Petra Nízkeho, správcu S1345
predsedajúci prvej schôdzi veriteľov
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K009405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choňkovce 219, 072 63 Choňkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 889 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2014/S1345
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca:

Mária Pečeňáková ŠTÝL

Súd:

Okresný súd Košice I

Spisová značka súdneho spisu:

31K/38/2014

Správca:

JUDr. Peter Nízky

Spisová značka správcovského spisu:

31K/38/2014/S1345

Miesto konania zasadnutia:

Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Čas konania zasadnutia:

17.4.2015, 10:30 – 11:00 hod.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
ZOZNAM PRÍTOMNÝCH ČLENOV
·
·
·

SR – Daňový úrad Košice
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

OPIS PRIEBEHU ZASADNUTIA
K BODU 1:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril JUDr. Tomáš Vorobeľ, osoba poverená správcom, ktorý predsedal prvej
schôdzi veriteľov skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci zvolení členovia veriteľského výboru, a potvrdil
v zmysle ustanovenia § 38 odsek 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“), že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
K BODU 2:
Prítomný členovia veriteľského výboru sa dohodli, že predsedom veriteľského výboru bude: Slovenská
konsolidačná, a s.
UZNESENIA Č. 1:
Veriteľský výbor volí Slovenskú konsolidačnú, a.s., za predsedu veriteľského výboru.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VÝSLEDKY HLASOVANIA:
Podľa § 38 odsek 2 ZKR má každý člen veriteľského výboru jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského
výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade
rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na
schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.
Za návrh uznesenia č. 1 hlasovali 3 členovia veriteľského výboru. Proti návrhu uznesenia č. 1 nehlasoval žiaden
člen veriteľského výboru. Žiaden člen veriteľského výboru sa ani nezdržal hlasovania o návrhu uznesenia č. 1.
Návrh uznesenia č. 1 bol veriteľským výborom schválený.
K BODU 3:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, osoba poverená správcom, ktorý predsedal prvej schôdzi veriteľov poďakoval prítomným
členom veriteľského výboru za účasť a ukončil jeho zasadnutie.

V Humennom, dňa 17.4.2015

K009406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Maník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2136/6, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014/S1400
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov v konkurznej veci sp. zn. 1K/50/2014 vedenej na Okresnom súde
Prešov úpadcu: František Maník, nar. 29.12.1964, trvale bytom Hlavná 2136/6, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka

Dátum a čas konania schôdze veriteľov: 10.04.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania schôdze veriteľov: Lipová 1, 066 01 Humenné
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

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

81

Obchodný vestník 80/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2015

K jednotlivým bodom programu 1. schôdze veriteľov:

1. Otvorenie
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov v zmysle ustanovení § 35 ods. 1 ZKR privítal prítomných veriteľov
na prvej schôdzi veriteľov, ktorú zvolal v zmysle ustanovení § 34 ZKR zverejnením v OV č. 41/2015 zo dňa
02.03.2015 v zákonom stanovenej lehote.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na tejto 1. schôdzi veriteľov sú prítomní: dvaja
veritelia, čím je splnená podmienka uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovení § 35 ods. 3 ZKR.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na 1. schôdzi veriteľov sú prítomní dvaja veritelia,
a to:
1. Consumer Finance Holding, a.s. s počtom hlasov celkom: 1.585
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 1.585
2. VÚB, a.s. s počtom hlasov celkom: 5.585,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 5.585
počítaných podľa ustanovení § 35 ods. 4 ZKR, teda prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná podľa § 35 ods. 3
ZKR.

2. Správa správcu o doterajšej činnosti:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov informoval prítomných veriteľov, že odo dňa vyhlásenia konkurzu
urobil tieto úkony:
- zverejnil oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu v OV č. 9/2015 zo dňa 15.01.2015,
- zverejnil oznam o vyhlásení konkurzu pre známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch EÚ ako v SR v slovenskom a anglickom jazyku v OV č. 9/2015 zo dňa 15.01.2015
- založil bankový účet pre účely tohto konkurzného konania, ktorého číslo písomne oznámil aj Okresnému súdu
Prešov
- zisťoval majetok úpadcu formou žiadostí o poskytnutie súčinností i osobným zisťovaním majetku úpadcu
- v OV č. 35/2015 zo dňa 20.02.2015 zverejnil č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky
- dňa 01.04.2015 písomne požiadal Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor a Okresný úrad Bardejov, katastrálny
odbor o zapísanie poznámok na LV, na ktorých je úpadca uvedený ako spoluvlastník nehnuteľností o vyhlásení
konkurzu,
- dňa 01.04.2015 písomne oznámil súdu v zmysle § 30 ods. 1. ZKR, že prihliada na všetky podania, ktorými si
veritelia prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania ako na prihlášky
- dňa 02.04.2015 predložil súdu konečný zoznam pohľadávok pred konaním prvej schôdze veriteľov v zákonom
stanovenej lehote
- podal 4 podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok v zákonom stanovených lehotách
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- v OV č. 68/2015 zo dňa 10.04.2014 zverejnil súpis majetku všeobecnej i oddelenej podstaty
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že nikto z veriteľov nepožiadal o popretie pohľadávky
iného veriteľa.
Uznesenie č. 1:
Prítomní veritelia na prvej schôdzi veriteľov berú na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania.
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 1: 7.170 hlasov (hlasy: Consumer Finance Holding, a.s. + VÚB, a.s.)
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 1 bolo prijaté počtom: 7.170 hlasov.

3. Voľba zástupcu veriteľov:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov uviedol, že predmetný konkurz bol súdom uznaný za malý, a preto
navrhol v zmysle ustanovení § 107 ods. 2 ZKR, aby zástupcom veriteľov bol veriteľ: Consumer Finance Holding,
a.s.
Hlasovanie: za: 7.170 hlasov (hlasy: Consumer Finance Holding, a.s. + VÚB, a.s.)
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 2:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že v zmysle § 107 ods. 2 ZKR bol zástupcom veriteľov
zvolený veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s.
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 2: 7.170 hlasov (hlasy: Consumer Finance Holding, a.s. + VÚB, a.s.)
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 2 bolo prijaté počtom: 7.170 hlasov.

4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
Prítomní veritelia nenavrhli výmenu správcu.
Uznesenie č. 3:
Prvá schôdza veriteľov nevymenila správcu v zmysle ustanovení § 36 ZKR.
Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za prijatie uznesenia č. 3: 7.170 hlasov (hlasy: Consumer Finance Holding, a.s. + VÚB, a.s.)
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 3 bolo prijaté počtom: 7.170 hlasov.

5. Záver
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov vyzval prítomných veriteľov, aby sa vyjadrili, či vznášajú námietky
proti prijatým uzneseniam a k obsahu zápisnice.
Prítomní veritelia na 1. schôdzi veriteľov nevzniesli žiadne námietky proti prijatým uzneseniam ani k obsahu
zápisnice.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu konania
prvej schôdze veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom za účasť na prvej schôdzi veriteľov.

Zapísala: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S 1400
predsedajúca prvej schôdzi veriteľov

K009407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Naštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2014/S1400
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov v konkurznej veci sp. zn. 2K/70/2014 vedenej na Okresnom súde
Prešov úpadcu: Anna Naštová, nar. 07.08.1962, trvale bytom Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania schôdze veriteľov: 20.04.2015 o 10.00 hod.
Miesto konania schôdze veriteľov: Lipová 1, 066 01 Humenné
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

K jednotlivým bodom programu 1. schôdze veriteľov:

1. Otvorenie
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov v zmysle ustanovení § 35 ods. 1 ZKR privítal prítomných veriteľov
na prvej schôdzi veriteľov, ktorú zvolal v zmysle ustanovení § 34 ZKR zverejnením v OV č. 45/2015 zo dňa
06.03.2015 v zákonom stanovenej lehote.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na tejto 1. schôdzi veriteľov sú prítomní: piati
veritelia, čím je splnená podmienka uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovení § 35 ods. 3 ZKR.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že na 1. schôdzi veriteľov sú prítomní dvaja veritelia,
a to:
1. Dudášova Gabriela s počtom hlasov celkom: 30.000,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 30.000
2. Litecký Ján s počtom hlasov celkom: 30.000,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 0
3. Slovenská sporiteľňa, a.s. s počtom hlasov celkom: 14.385,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 14.385
4. Varga Ľuboš s počtom hlasov celkom: 30.000,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 30.000
5. VÚB, a.s. s počtom hlasov celkom: 3.012,
počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov: 3.012
počítaných podľa ustanovení § 35 ods. 4 ZKR, teda prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná podľa § 35 ods. 3
ZKR.

2. Správa správcu o doterajšej činnosti:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov informoval prítomných veriteľov, že odo dňa vyhlásenia konkurzu
urobil tieto úkony:
- zverejnil oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu v OV č. 19/2015 zo dňa 29.01.2015,
- zverejnil oznam o vyhlásení konkurzu pre známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch EÚ ako v SR v slovenskom a anglickom jazyku v OV č. 19/2015 zo dňa 29.01.2015,
- založil bankový účet pre účely tohto konkurzného konania, ktorého číslo písomne oznámil aj Okresnému súdu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- založil bankový účet pre účely tohto konkurzného konania, ktorého číslo písomne oznámil aj Okresnému súdu
Prešov,
- zisťoval majetok úpadcu formou žiadostí o poskytnutie súčinností i osobným zisťovaním majetku úpadcu,
- v OV č. 45/2015 zo dňa 06.03.2015 zverejnil č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky,
- dňa 14.04.2015 písomne oznámil súdu v zmysle § 30 ods. 1 ZKR, že prihliada na všetky podania, ktorými si
veritelia prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania ako na prihlášky,
- dňa 14.04.2015 predložil súdu konečný zoznam pohľadávok pred konaním prvej schôdze veriteľov v zákonom
stanovenej lehote,
- podal 4 podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok v zákonom stanovených lehotách,
- v OV č. 73/2015 zo dňa 17.04.2015 zverejnil súpis majetku všeobecnej i oddelenej podstaty.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že nikto z veriteľov nepožiadal o popretie pohľadávky
iného veriteľa.
Uznesenie č. 1:
Prítomní veritelia na prvej schôdzi veriteľov berú na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania.
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 1: 107.397 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 1 bolo prijaté počtom: 107.397 hlasov.

3. Voľba zástupcu veriteľov:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov uviedol, že predmetný konkurz bol súdom uznaný za malý, a preto
navrhol v zmysle ustanovení § 107 ods. 2 ZKR po dohode veriteľov, aby zástupcom veriteľov bol veriteľ: Slovenská
sporiteľňa, a.s.
Hlasovanie: za: 77.397 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 2:
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že v zmysle § 107 ods. 2 ZKR bol zástupcom veriteľov
zvolený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 2: 77.397 hlasov
proti: 0 hlasov
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zdržal sa: 0 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 2 bolo prijaté počtom: 77.397 hlasov.

4. Návrh na výmenu správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
Prítomný veriteľ: Litecký Ján navrhol do funkcie správcu nového správcu: JUDr. Mariána Novikmeca, správcu
S 1396, so sídlom: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Uznesenie č. 3:
Veritelia prítomní na prvej schôdzi veriteľov rozhodli o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ZKR. Do
funkcie nového správcu v tejto konkurznej veci veritelia zvolili:
JUDr. Mariána Novikmeca, správcu S 1396, so sídlom: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Hlasovanie:
za prijatie uznesenia č. 3: 90.000 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 17.397 hlasov
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov konštatuje, že uznesenie č. 3 bolo prijaté počtom: 90.000 hlasov.

5. Záver
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov vyzval prítomných veriteľov, aby sa vyjadrili, či vznášajú námietky
proti prijatým uzneseniam a k obsahu zápisnice.
Prítomní veritelia na 1. schôdzi veriteľov nevzniesli žiadne námietky proti prijatým uzneseniam ani k obsahu
zápisnice.
Správca, ktorý predsedá 1. schôdzi veriteľov skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu konania
prvej schôdze veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom za účasť na prvej schôdzi veriteľov.

Zapísala: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S 1400
predsedajúca prvej schôdzi 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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K009408
Spisová značka: 2K/32/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bánovský, nar.
18.04.1981, bytom Lenardova 1144/18, 851 01 Bratislava , o zvolaní schôdze veriteľov
rozhodol

Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov úpadcu: Jozef Bánovský, nar. 18.04.1981, bytom
Lenardova 1144/18, 851 01 Bratislava, ktorá sa bude konať dňa 22.05.2015 o 09.00 hod., na Okresnom súde
Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 59, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009409
Spisová značka: 4K/60/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oxata Slovakia s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava - Ružinov, IČO: 46 521 186, právne zast. JUDr. Sylvia Vaneková, so sídlom
kancelárie Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie
Krížna 56, 821 08 Bratislava, značka správcu S1145, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava,
značka správcu S1145, odmenu v celkovej výške 796,66 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 81,75
€, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 241/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 781,29 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 241/2014, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia k rukám
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava, značka
správcu S1145.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009410
Spisová značka: 4K/15/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Andrej Očenáš, nar.
24.07.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Andrej Očenáš, nar.
24.07.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Andrej Očenáš, nar. 24.07.1976, trvale bytom
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 4, 811 05
Bratislava, značka správcu S1705.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
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, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

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
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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).
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
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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 20.4.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009411
Spisová značka: 4K/14/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Matej Baričiak, nar. 07.03.1979,
trvale bytom Vajnorská 14, 831 04 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Baričiak, nar. 07.03.1979, trvale bytom Vajnorská 14,
831 04 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821
03 Bratislava, IČO: 47 254 149, značka správcu S1697.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
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, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

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
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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).
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
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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 20.4.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009412
Spisová značka: 4K/7/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Eva Příbilová, nar. 23.03.1960, bytom
Budovateľská 37, 821 08 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Eva Příbilová,
nar. 23.03.1960, bytom Budovateľská 37, 821 08 Bratislava, o vrátení nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd vracia navrhovateľovi - dlžníkovi ako zložiteľovi preddavku: Ing. Eva Příbilová, nar. 23.03.1960,
bytom Budovateľská 37, 821 08 Bratislava, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 43/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009413
Spisová značka: 4K/55/2014
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa - veriteľa: AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851
01 Bratislava, IČO: 47 240 377, právne zast. JUDr. Vladimír Ivančo, so sídlom kancelárie Hlavné námestie 5, 811 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOTA SK, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01
Modra, IČO: 43 784 763 (predtým AD PROPERTY, s.r.o.), zast. JUDr. Andrej Dobrucký, bytom Púpavová 692/21,
841 04 Bratislava - Karlova Ves
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BOTA SK, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 43
784 763 (predtým AD PROPERTY, s.r.o.).
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nemá právo
na náhradu
trov konania.
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Súd vracia zložiteľovi preddavku: AUPARK a.s., so sídlom
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nespotrebovaný preddavok vo výške 1 659,70 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 219/2014,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BOTA SK, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 43
784 763 (predtým AD PROPERTY, s.r.o.).
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377,
nespotrebovaný preddavok vo výške 1 659,70 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 219/2014,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu, ktorým bolo zastavené konkurzné konanie, odvolanie podľa ust. § 198 ods. 1 ZKR v spojení s ust. §
15 ods. 2 ZKR nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009414
Spisová značka: 6K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu BYCAST s.r.o., so sídlom Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO:
46 204 903, uznesením č. k.: 6K/40/2013-82 zo dňa 25.03.2015, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2015.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2015
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K009415
Spisová značka: 6R/4/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JB invest s. r. o., so sídlom
Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO: 36 675 024, správcom ktorého je Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1314, o návrhu obchodnej spoločnosti: MANTIS ASSOCIATES LLC,
so sídlom 1090 Vermont Avenue NW, Suite 910 Washington, District of Columbia 20005, USA, reg. č.:
L00004978142, právne zastúpený: Mgr. Richard Merkun, advokát, Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, Česká
republika, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: MANTIS ASSOCIATES LLC, so sídlom 1090 Vermont
Avenue NW, Suite 910 Washington, District of Columbia 20005, USA, reg. č.: L00004978142, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: PILLARS ASSOCIATED LIMITED, so sídlom 59 Bancroft Court, Allen
Edwards Drive, Londýn SW8 2BL, Veľká Británia, reg. č.: 6652162, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
2.611.330,53 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (
§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009416
Spisová značka: 8K/5/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Švardová, nar. 12.05.1985, trvale bytom
Jesenského 19, 900 27 Bernolákovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Monika Švardová, nar.
12.05.1985, trvale bytom Jesenského 19, 900 27 Bernolákovo
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Švardová, nar. 12.05.1985, trvale bytom Jesenského 19, 900 27
Bernolákovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Belopotockého 2, 811 05
Bratislava, zn. správcu S 1417.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
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, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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
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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).
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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).
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 22.4.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009417
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je Prvá arbitrážna
k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská
Bystrica.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie 966 81
Žarnovica, Bystrická 1
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009418
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, správcom konkurznej podstaty ktorého bol do prvej schôdze
veriteľov Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Prvej arbitrážnej k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura a 20% DPH, t.j. 1 327,76 eura,
spolu 7 966,54 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009419
Spisová značka: 2K/68/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Svintek, nar. 26. 04.
1951, bytom 962 01 Zvolenská Slatina, SNP 266/63, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Marián Holúbek,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cikkerova 5, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Mariánovi Holúbekovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cikkerova 5 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.04.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009420
Spisová značka: 30K/21/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STRAMON, s.r.o., so sídlom Južná trieda
93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231 o návrhu správcu: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Šoltésovej 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S 971 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Šoltésovej 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S
971, paušálnu odmenu vo výške 5.576,58 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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 Košice I dňa 21.4.2015
Mgr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K009421
Spisová značka: 26K/46/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, IČO: 35 871 334 proti dlžníkovi: AC-METAL s.r.o., so sídlom Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, IČO: 36 449
776 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01
Košice, značka správcu: S1424, odmenu vo výške 339,94 EUR.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice,
značka správcu: S1424, náhradu výdavkov.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie
Štúrova 19, 040 01 Košice, značka správcu: S1424 odmenu vo výške 339,94 EUR z preddavku evidovaného v
zázname o zložení zo dňa 04.09.2014 položka denníka D19 - 129/2014 na adresu správcu: Ing. Viliam Lafko, so
sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to do 15
dní od 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 20.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009422
Spisová značka: 26K/60/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Jacko, nar. 10.12.1952, bytom
Novomestského 5, 040 01 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Kristián Sušina PhD., so sídlom kancelárie Garbiarska 5,
040 01 Košice, zn. správcu: S1339, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Kristián Sušina PhD., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1339, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 273,50 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Kristián Sušina PhD., so sídlom
kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1339 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 439,47
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 15.10.2014 položka denníka D19 - 148/2014 na účet
IBAN: SK35 8360 5207 0042 0347 3201, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného 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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- 148/2014
účet
Obchodný
vestník
80/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:na
28.04.2015
IBAN: SK35 8360 5207 0042 0347 3201, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to do 15 dní od 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 21.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009423
Spisová značka: 26K/57/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: NOJAN, spol. s r.o. Bijacovce, so sídlom 053 06 Bijacovce 25, IČO: 36
454 150 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
O p r a v u j e prvý výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, č. k. 26K/57/2014-107 zo dňa 24. marca 2015 tak,
že správne má znieť:
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová
Ves, zn. správcu: S895, odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
O p r a v u j e tretí výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, č. k. 26K/57/2014-107 zo dňa 24. marca 2015 tak,
že správne má znieť:
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu výdavkov vo výške 1
015,75 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 157/2014 na adresu správcu:
JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I.

Okresný súd Košice I dňa 22.4.2015
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009424
Spisová značka: 30K/10/2015

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: František Vikartovský, nar. 10.06.1940, bytom Záhradná 761, 049 25
Dobšiná,, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi,
aby v lehote
do 20 dní
od doručenia
na Okresný
Košicevestníku
I (pracovisko ul.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikytohto
podľauznesenia
zákona č. 200/2011
Z. z. o súd
Obchodnom
Tichá č. 21, Košice 040a o01)
predložil
najmä:
zmene
a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
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zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
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U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2015
JUDr. Pavel Varga, sudca
K009425
Spisová značka: 26K/6/2015

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:
45 869 464 proti dlžníkovi: Pavol Rákoci, nar. 05.01.1955, Zelená 466/62, 053 14 Spišský Štvrtok o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

V y z ý v a dlžníka, aby
v lehote
do 20niektorých
dní od doručenia
vyjadril, či súhlasí, s
a osa
zmene
a doplnení
zákonov na predmetného
svojom webovomuznesenia
sídle: www.justice.gov.sk
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
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zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
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zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
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súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009426
Spisová značka: 26K/6/2015
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/6/2015
vo veci
navrhovateľa : PRO CIVITAS, s.r.o.
proti dlžníkovi: Pavol Rákoci
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.6.2015 o 8,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade,
že saspravodlivosti
na pojednávanie
nedostavíte,
resp.
neospravedlníte
svoju
neprítomnosť
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011 Z. z.
o Obchodnom
vestníkuvčas a
o zmene
doplnení niektorých
zákonovkonkurzu.
na svojom webovom
www.justice.gov.sk
vážnymi okolnosťami, amôže
súda rozhodnúť
o vyhlásení
Ak dlžníksídle:
neosvedčí
svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil
a predmety obhliadky,
ktoré má aodporca
alebo tretia osoba, alebo ktoré
sú uložené
na inom
Obchodný
vestníklistiny
80/2015
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
28.04.2015
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 22. apríla 2015

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

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

Podpis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 6/2015
vo veci
navrhovateľa:

PRO CIVITAS, s.r.o.
a ním označených

veriteľov 1/ PRO CIVITAS s.r.o.
2/ Orange Slovensko, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.6.2015 o 8,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Pavol Rákoci,
nar. 5.1.1955, bytom Zelená 466/62, 053 14 Spišský Štvrtok
a to
veriteľ č. 1. PRO CIVITAS s.r.o. , Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:45869464
veriteľ č. 2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V Košiciach, dňa 22. apríla
2015
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 22. apríla 2015

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009427
Spisová značka: 30K/10/2015
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/10/2015
vo veci
navrhovateľa : PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464
proti dlžníkovi: František Vikartovský, nar. 10.06.1940, bytom Záhradná 761, 049 25 Dobšiná
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 15.06.2015 09.0 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/b posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 21.04.2015

Za správnosť vyhotovenia:
Geňová

JUDr. Pavel Varga
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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Za správnosť vyhotovenia:

Deň vydania: 28.04.2015

JUDr. Pavel Varga
sudca

Geňová
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 30K/10/2015

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464 a ním
označených veriteľov:
veriteľ č. 1 PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464
veriteľ č. 2 Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás, exekútorský úrad Bratislava, Popradská 70, 822 01 Bratislava 214,
IČO: 36 064 271

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 15.06.2015 o 09.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka František
Vikartovský, nar. 10.06.1940, bytom Záhradná 761, 049 25 Dobšiná
a to
veriteľ č. 1 PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464
veriteľ č. 2 Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás, exekútorský úrad Bratislava, Popradská 70, 822 01
Bratislava 214, IČO: 36 064 271
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 21.04.2015

Za správnosť vyhotovenia:
Geňová

JUDr. Pavel Varga
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za správnosť vyhotovenia:
Geňová
Obchodný vestník 80/2015

JUDr. Pavel Varga
sudca
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2015

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2015
JUDr. Pavel Varga,
K009428
Spisová značka: 26K/75/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK INVEST, a.s., so sídlom
Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 34 122 524 v konaní o návrhu na odvolanie z funkcie správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Atila Bohács, so sídlom kancelárie Hlavná 714/168, 077 01 Kráľovský
Chlmec, zn. správcu: S1594.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Ing.
Kožúcha 12, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S1720.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Atila Bohács, so sídlom kancelárie Hlavná 714/168, 077 01 Kráľovský
Chlmec, zn. správcu: S1594
ukladá
p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, Mgr. Ľubica
Gregušková, so sídlom kancelárie Ing. Kožúcha 12, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S1720, bezodkladne
predložil podrobnú správu o svojej činnosti, všetky podklady a poskytol potrebnú súčinnosť.
U k l a d á novému správcovi podstaty, Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Ing. Kožúcha 12, 052 01
Spišská Nová Ves, značka správcu: S1720, vypracovať a predložiť súdu tretiu podrobnú písomnú správu v lehote 50
dní od vyhlásenia konkurzu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zvolať prvú schôdzu veriteľov v zákonom stanovenej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2015
JUDr. Július Tóth, sudca
K009429
Spisová značka: 32K/19/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Denisza Őszi, nar. 1.12.1978, bytom Priemyselná 23, 945
01 Komárno, podnikajúca pod menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová alej 2452/22,
945 01 Komárno, IČO: 44 809 212, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Denisza Őszi bytom Priemyselná
23, 945 01 Komárno, podnikajúca pod menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová alej
2452/22, 945 01 Komárno, IČO: 44 809 212, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky Denisza Őszi bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno,
podnikajúca pod menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová alej 2452/22, 945 01
Komárno, IČO: 44 809 212.
II. U s t a n o v u j e správcu Ing.Jozef Kulich, sídlo kancelárie Slovenská 7, 940 01
Nové Zámky.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Denisza Őszi bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno, podnikajúca pod
menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová alej 2452/22, 945 01 Komárno, IČO: 44 809
212, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
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.7/2005vestníku
Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo
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na
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v
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28
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
106 začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
uznesenia v Obchodnom vestníku.

III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Denisza Őszi bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno, podnikajúca pod
menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová alej 2452/22, 945 01 Komárno, IČO: 44 809
212, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami
proti podstate,
u správcu
; v jednom rovnopise aj na Okresnom
súde Nitra.
Obchodný vestník
80/2015 v jednom rovnopise
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Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
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, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov dlžníčky Denisza
Őszi bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno, podnikajúca pod menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom
podnikania Platanová alej 2452/22, 945 01 Komárno, IČO: 44 809 212, 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.
V. Poučuje dlžníčku o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených zákonom
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VI. Poučuje účastníkov konkurzného 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.
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 21.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009430
Spisová značka: 31K/8/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kredit Balart reality, s.r.o., so sídlom
Ďurková 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 355 933, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3,
949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/8/2014-330 zo dňa 24.03.2015 zrušil konkurz na majetok úpadcu Kredit Balart
reality, s.r.o., so sídlom Ďurková 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 355 933 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2015.
V Nitre dňa 21.04.2015

Okresný súd Nitra dňa 21.4.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009431
Spisová značka: 32K/16/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Sojka, nar. 3.5.1976, bytom Žitavce, 952 01 Žitavce,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Sojka, nar. 3.5.1976, bytom 952 01 Žitavce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr.Jozefa Majorána, sídlo kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice za
predbežného správcu dlžníkovi na dlžníka: Peter Sojka, nar. 3.5.1976, bytom 952 01 Žitavce.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
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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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009432
Spisová značka: 32K/60/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976,
bytom 946 33 Modrany 339, ktorého správcom je JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56
Nové Zámky, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Richardovi Schwarzovi, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56
Nové Zámky odmenu v sume 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 404,40 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Richarda Schwarza, so
sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume
603,56 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19 - 106/14 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009433
Spisová značka: 32K/29/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SWEET HOME, s.r.o., so sídlom
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 769 746, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Podunajská konkurzná k.s., so sídlom 943 60 Nána, 1. mája 6,
odmenu v sume 497,91 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 122,17 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na adresu predbežného správcu Podunajská
konkurzná, k.s., so sídlom 943 60 Nána, 1. mája 6, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 620,08
eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 50/14 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 1.039,62 eura.

IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.039,62 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a
vedenú pod položkou D 19 - 50/14 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku- navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne
o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009434
Spisová značka: 32K/21/2013
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VERITEĽOV KONANEJ PODĽA § 42 ODS. 5 ZÁKONA Č. 7/2005 Z.Z. O KONKURZE A
REŠTRUKTUALIZÁCII
KONANEJ DŇA 22.4.2015 NA OKRESNOM SÚDE NITRA Č.DV. 17/PRÍZEMIE
SP. ZN. SÚDU: 32K/21/2013
ÚPADCA: László Papp, nar.26.9.1976, bytom 949 33 Modrany č. 434
Začiatok: 13.00 hod.
PRÍTOMNÍ:
SUDKYŇA:
JUDR. Ľubica Farkašová

ASISTENTKA:
Silvia Némová

VERITELIA: SPRÁVCA: JUDr. Jaromír Valent - prítomný
VEC: HLASOVANIE O NÁVRHOCH PRÍTOMNÝCH VERITEĽOV NA NOVÉHO SPRÁVCU
PROGRAM:
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Schôdzu veriteľov otvorila predsedníčka schôdze, sudkyňa JUDr. Ľubica Farkašová, ktorá konštatovala, že veritelia
boli s termínom a programom schôdze oboznámení včas zákonným spôsobom podľa § 34 ods. 4 ZoKR, keď
uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 32K/21/2013-155 zo dňa 4.3.2015 o odvolaní správcu a zvolaní schôdze
veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 48/2015 dňa 11.3.2015.
Na schôdzi nebol prítomný žiaden veriteľ a z tohto dôvodu nebolo rozhodované o ustanovení nového správcu.
Prítomná správca súdu uviedol, že všetok majetok spísaný do súpisu už speňažil a zostáva na speňaženie
pohľadávka zapísaná v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 208/2013 dňa 28.10.2013. Jedná sa o
zložku majetku uvedenú v súpise pod č. 6 - 9. Táto pohľadávka je totiž nevymožiteľná voči pôvodnému
zamestnávateľovi dlžníka a to z dôvodu, že tento zamestnávateľ je v konkurze a na otázky správcu, v akej fáze je
konkurzné konanie, odpoveď nedostal. Z tohto dôvodu mieni vyriešiť problém tak, že požiada zástupcu veriteľov
Colný úrad Nitra o udelenie súhlasu s vylúčením tohto majetku zo súpisu. Následne na to urobí rozvrh výťažku, ktorý
zrealizuje a dá návrh na zrušenie konkurzu po splnení rozvrhu výťažku. Toto všetko má už pripravené.
Sudkyňa po zhodnotení stavu konkurzného konania skonštatovala, že v terajšej fáze konania je výhodnejšie
opakovane zvolať
veriteľov
a v tomto
čase republiky
terajší správca
má č.
možnosť
veci
ďalej konať.
Vydávaschôdzu
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
200/2011vo
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zložku majetku uvedenú v súpise pod č. 6 - 9. Táto pohľadávka je totiž nevymožiteľná voči pôvodnému
zamestnávateľovi dlžníka a to z dôvodu, že tento zamestnávateľ je v konkurze a na otázky správcu, v akej fáze je
konkurzné konanie, odpoveď nedostal. Z tohto dôvodu mieni vyriešiť problém tak, že požiada zástupcu veriteľov
Colný úrad Nitra
o udelenie
tohto majetku
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ktorý
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a reštrukturalizácie
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vydania:
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zrealizuje a dá návrh na zrušenie konkurzu po splnení rozvrhu výťažku. Toto všetko má už pripravené.
Sudkyňa po zhodnotení stavu konkurzného konania skonštatovala, že v terajšej fáze konania je výhodnejšie
opakovane zvolať schôdzu veriteľov a v tomto čase terajší správca má možnosť vo veci ďalej konať.
Z dôvodu, že sa nedostavil ani jeden veriteľ na schôdzu veriteľov sudkyňa rozhodla o zvolaní ďalšej schôdze
veriteľov na termín:
10.06.2015 o 13.00 hod. č.dv. 17/prízemie
Súd zverejní v OV zvolanie schôdze veriteľov na uvedený termín.
Schôdza bola skončená o 13.20 hod.
Asistentka:
Okresný súd Nitra dňa 22.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009435
Spisová značka: 32K/21/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: László Papp, nar.26.9.1976,
bytom 949 33 Modrany č. 434, ktorého odvolaným správcom je JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 10.6.2015 o 13.00 hod., ktorá sa uskutoční na Okresnom súde Nitra, Štúrova
9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. 17/prízemie, s predmetom rokovania: 1. hlasovanie o návrhoch prítomných veriteľov
na nového správcu.
Okresný súd Nitra dňa 22.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009436
Spisová značka: 32K/3/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Polgárová, nar. 25.7.1966,
bytom 943 42 Šarkan č. 190, ktorého správcom je Mgr.Veronika Hetényiová, sídlo kancelárie Mostná 62, 949 01
Nitra, o návrhu správcu na predlženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát zo dňa 14.4.2015, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
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 21.4.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009437
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, predtým podnikajúca pod obchodným menom Ivana Padarasová ACHERON, s miestom podnikania Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, IČO: 32 880 278, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
opravuje záhlavia a výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/12/2015-32 zo dňa 31.03.2015 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 08.04.2015 a uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/12/2015-36 zo dňa 14.04.2015
publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 21.04.2015 v časti týkajúcej sa priezviska dlžníka, ktoré správne znie:
„Padarasová“.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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opravuje záhlavia a výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/12/2015-32 zo dňa 31.03.2015 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 08.04.2015 a uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/12/2015-36 zo dňa 14.04.2015
publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 21.04.2015 v časti týkajúcej sa priezviska dlžníka, ktoré správne znie:
„Padarasová“.
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 21.4.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009438
Spisová značka: 2K/18/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Darina Ňakatová, nar. 28.11.1958,
bytom 082 03 Ličartovce 240, zastúpená JUDr. Anitou Krčovou, advokátkou so sídlom Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
opravuje záhlavia a výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/18/2015-52 zo dňa 30.03.2015 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 08.04.2015 a I. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/18/2015-57 zo dňa
14.04.2015 publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 21.04.2015 v časti týkajúcej sa dátumu narodenia dlžníka,
ktoré správne znie: „28.11.1958“.
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 21.4.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009439
Spisová značka: 1R/2/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: MIRABEL, spol. s r.o. Stará
Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, správcom ktorého je JUDr. Gábor
Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do reštrukturalizačného konania
uznesením 1R/2/2014-546 zo dňa 20.11.2014 pripustil vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do reštrukturalizačného konania ako veriteľa úpadcu MIRABEL,
spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, namiesto pôvodného
veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 13 901,31 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2014.
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so
sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny č. 2 pre
zabezpečené pohľadávky a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/2/2014-548 zo dňa
01.12.2014
I. nahrádil súhlas skupiny č. 2 pre zabezpečené pohľadávky veriteľa Ruukki Slovakia s prijatím reštrukturalizačného
Ministerstvo
podľa
zákona č. 29,
200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
plánu dlžníkaVydáva
MIRABEL,
spol. spravodlivosti
s r.o. Stará Slovenskej
Ľubovňa,republiky
so sídlom
Levočská
064 01
Stará
Ľubovňa,
IČO: 31 679 099,
a o zmeneschôdzi
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pri hlasovaní na schvaľovacej
konanej
dňa
18.11.2014;
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kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny č. 2 pre
zabezpečené pohľadávky a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/2/2014-548 zo dňa
01.12.2014
I. nahrádil súhlas skupiny č. 2 pre zabezpečené pohľadávky veriteľa Ruukki Slovakia s prijatím reštrukturalizačného
plánu dlžníka MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099,
pri hlasovaní na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 18.11.2014;
II. potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 31 679 099 v znení, o ktorom sa hlasovalo na schvaľovacej schôdzi dňa 18.11.2014;
III. ukončil reštrukturalizáciu dlžníka MIRABEL, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 31 679 099.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2014.

Okresný súd Prešov dňa 22.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009440
Spisová značka: 1R/4/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom
Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so
sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny N1
nezabezpečené pohľadávky a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/4/2014-278 zo dňa
23.03.2015
I. nahrádil súhlas skupiny N1 nezabezpečené pohľadávky s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka DOMPLUS s.
r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 pri hlasovaní na schvaľovacej
schôdzi konanej dňa 26.02.2015;
II. potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov Solivar, IČO: 36 841 498 v znení, o ktorom sa hlasovalo na schvaľovacej schôdzi dňa 26.02.2015;
III. ukončil reštrukturalizáciu dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar,
IČO: 36 841 498.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009441
Spisová značka: 1K/6/2013
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Martin Lojan,
nar. 22.03.1988, bytom Pčolinská 1383/13, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Ján Ninčák, so sídlom
kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, o návrhu správcu zo dňa 26.01.2015 na zrušenie konkurzu
uznesením 1K/6/2013-116 zo dňa 09.03.2015 zrušil konkurz na majetok úpadcu Martin Lojan, nar. 22.03.1988, bytom
Pčolinská 1383/13, 069 01 Snina, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.
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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Pčolinská 1383/13, 069 01 Snina, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2015.
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009442
Spisová značka: 38K/60/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Stolárstvo, s. r. o. (pred tým SCHODY Redecha, s. r. o.)
so sídlom Brestovec 447, 907 01 Myjava, IČO 36 277 355, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Stolárstvo, s. r. o.(pred tým SCHODY Redecha, s. r. o.) so sídlom Brestovec 447, 907 01 Myjava, IČO 36 277 355,
takto
rozhodol
I. O p r a v u j e sa záhlavie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/60/2014-201 zo dňa 10.04.2015, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 17.04.2015 tak, že obchodné meno dlžníka má
správne znieť: Stolárstvo, s. r. o..
II. O p r a v u j e sa výrok I. uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/60/2014-201 zo dňa 10.04.2015, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 17.04.2015 tak, že obchodné meno dlžníka má
správne znieť: Stolárstvo, s. r. o..
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/60/2014-201 zo dňa 10.04.2015 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K009443
Spisová značka: 25K/2/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika -Daňový úrad Trnava, Hlboká
8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NASK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01
Veľký Meder , IČO: 36 245 950, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
13073/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi NASK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 245 950
predbežného správcu INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009444
Spisová značka: 25K/12/2013
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 Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALEX.L, s.r.o., Vlčany 992,
IČO: 36 367 362, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 18627/T, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie
prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 1169,45 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a to
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

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.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009445
Spisová značka: 23K/1/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Jurányi, nar. 4.1.1975, Veterná 14, 931 01
Šamorín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Róbert Jurányi, nar. 4.1.1975, Veterná 14, 931 01 Šamorín.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom Námestie SNP 3, 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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 114
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

dňa 29.05.2000.
Poučenie
prihlasovaní pohľadávok:Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodnýveriteľov
vestníko80/2015

Deň vydania: 28.04.2015

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
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,Vydáva
ktoré Ministerstvo
vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ods. 1 ZKR).
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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
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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 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009446
Spisová značka: 25K/33/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Opalek, nar. 16.5.1952, Viničná
6604/10, Biely Kostol, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Kollárová 34, Trnava, IČO: 36 669 415, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 759,55 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a to
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
Obchodnom vestníku.

zverejnením tohto uznesenia v

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.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
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.

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 dňa 20.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009447
Spisová značka: 25K/2/2007
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny
podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, uznesením č.k. 25K/2/2007-1914 zo dňa 17. 03. 2015, potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o. v likvidácii, Zelená 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 na
veriteľa BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, vo
výške 624 009,30 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 04. 2015.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009448
Spisová značka: 25K/9/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EDGO, spol. s r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava, IČO:
36263346, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 15179/T, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: EDGO, spol. s r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava, IČO: 36263346,
predbežného správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009449
Spisová značka: 25K/45/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: : Slovenská republika -Daňový úrad Trnava, Hlboká
8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Pavlovič, nar. 29.11.1956,
Hlohovecká 354/10, 922 31 Sokolovce, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Štefan Pavlovič, nar. 29.11.1956, Hlohovecká 354/10, 922 31 Sokolovce
predbežného správcu Mgr. Nikoletu Gallovú, Hlavná 45, 931 01 Šamorín.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009450
Spisová značka: 25K/44/2014
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika -Daňový úrad Trnava, Hlboká
8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Adriana Šimončičová -SMT, Vladimíra
Šimončiča 938/10A, 922 05 Chtelnica, nar. 07.11.1966, IČO: 37 470 183, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Adriana Šimončičová -SMT, Vladimíra Šimončiča 938/10A, 922 05
Chtelnica, nar. 07.11.1966, IČO: 37 470 183 predbežného správcu JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie:
Paulínska 24, 917 01 Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.4.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009451
Spisová značka: 23K/14/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 5.8.1975,
Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, správcom majetku ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, Bratislava, na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., IČO
35937874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 3163,55 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009452
Spisová značka: 23K/42/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Stefankovicsová, nar.
22.8.1951, Bihariho 169, 930 01 Veľké Blahovo, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny
a výdavkov
predbežného
správcu, takto
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Stefankovicsová, nar.
22.8.1951, Bihariho 169, 930 01 Veľké Blahovo, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, preddavok
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 114/2014 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009453
Spisová značka: 23K/9/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Mika, nar. 30.1.1953, Horná
Krupá 42, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, Piešťany, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na
potvrdenie prevodu, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
506,80 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009454
Spisová značka: 23K/40/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alžbeta Kákicsová, nar. 25.12.1954,
Partizánska 30, 932 01 Veľký Meder, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
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Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11 Trnava, preddavok na úhradu
nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 108/2014 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009455
Spisová značka: 23K/8/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HESKO, s.r.o., IČO 36263699,
Ľudová 38/1473, Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie K. B. Bartóka 345/12,
929 01 Dunajská Streda, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie prevodu, takto
rozhodol

Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
105.261,54 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009456
Spisová značka: 23K/2/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Gavlasová, nar. 26.1.1963, Na
hlinách 53, Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie
prevodu, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Gavlasová, nar. 26.1.1963, Na
hlinách 53, Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie
prevodu, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
5603,02 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009457
Spisová značka: 23K/18/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIRST Electronics s.r.o., IČO
44618239, 919 32 Opoj 249, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 25132/T,
správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie
prevodu, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
1.972,69 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K009458
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karin Gogoláková VPIK CHINCHILLA servis, Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín, IČO: 35 015 039, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so
sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, 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 3.795,45 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č.
29-44, 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 22.4.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K009459
Spisová značka: 2K/31/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája
1732/3, 038 53 Turany, IČO: 36 439 177, ktorého správcom je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu
16, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Štefanovi Strakovi, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 01 Žilina,
odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 719,41 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 719,41 eur
predbežnému správcovi: Ing. Štefanovi Strakovi, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 01 Žilina, z preddavku
zloženého navrhovateľom dňa 05.12.2014 evidovaného pod položkou denníka D18 položka registra 196/2014, účt.
doklad 3/12-14, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, 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 22.4.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 22.4.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009460
Spisová značka: 2K/31/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája
1732/3, 038 53 Turany, IČO: 36 439 177, ktorého správcom je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu
16, 010 01 Žilina, v časti o preúčtovaní nespotrebovaného preddavku, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 940,29 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správkyni na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 940,29 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina a vedeného pod
položkou denníka D18 položka registra 196/2014, účt. doklad 3/12-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie 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 22.4.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009461
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav Učník, nar.
02.10.1986, bytom Chalúpkova 156/13, 022 01 Čadca, ktorého správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 13.01.2015 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 3 rok
2014, číslo účtovného dokladu 25/1-15, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K009462
Spisová značka: 4K/35/2010
spis. zn.
: 4K 35/2010
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: 28.04.2015

spis. zn. : 4K 35/2010
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 21.4.2015

Predsedajúci - sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ :
JUDr. Katarína Muráriková
Úpadca:

S-ELEKTRO, s.r.o., so sídlom K Priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36 400 351

Schôdza sa začala o 10.30 h.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Okresného súdu Žilina č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

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

Schôdzi predsedá sudca JUDr. Jaroslav Macek
K bodu č. 1
Sudca otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomného veriteľa, poučil ho o dôvode zvolania schôdze
veriteľov, ktorým je voľba nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 35/2010-11628 zo dňa
18.3.2015, právoplatným dňa 26.3.2015, bol z funkcie správcu úpadcu odvolaný Ing. Ivan Kravárik.
Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2015 zo dňa
25.3.2015; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a konaním schôdze veriteľov bola zachovaná.
Sudca poučil prítomného veriteľa o práve zúčastniť sa na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011
(ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 3, 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov je prítomný nasledovný veriteľ :
489.742

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930; počet hlasov

K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - k voľbe nového správcu. Prítomný veriteľ je
oprávnený hlasovať.
O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
prítomného veriteľa, aby navrhol osobu správcu.
Veriteľ Tatra banka, a.s. navrhol za správcu ustanoviť: JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, zn. správcu: S1680.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu, ktorým je: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom

O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
prítomného veriteľa, aby navrhol osobu správcu.
Obchodný vestník 80/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.04.2015
Veriteľ Tatra banka, a.s. navrhol za správcu ustanoviť: JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, zn. správcu: S1680.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu, ktorým je: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.
Hlasovanie:
- za: 489.742hlasov; veriteľ: Tatra banka, a.s.
- proti: 0 hlasov
- zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo schôdzou veriteľov p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor prítomnému veriteľovi na vyslovenie prípadných pripomienok k priebehu
schôdze veriteľov a vyzval ho na uplatnenie prípadných námietok proti prijatému uzneseniu schôdze veriteľov z
dôvodu rozporu so zákonom.
Prítomný veriteľ nemal pripomienky ani nevzniesol žiadne námietky.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom za účasť a
schôdzu ukončil o 10.40 h.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10.40 h.
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K009463
Spisová značka: 4K/35/2010
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: S-ELEKTRO, s.r.o., so sídlom K
Priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36 400 351, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K009464
Spisová značka: 4K/22/2009
spis. zn. : 4K 22/2009
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 21.4.2015

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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Predsedajúci - sudca:

spis. zn. : 4K 22/2009
Obchodný vestník 80/2015
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV

Konkurzy a reštrukturalizácie

Okresný súd Žilina

dňa: 21.4.2015

odd.: konkurzné

Deň vydania: 28.04.2015

Predsedajúci - sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ :
JUDr. Katarína Muráriková
Úpadca:

Milan Kubov SWIBA, s miestom podnikania Sučianska cesta 27, 036 08 Martin, IČO: 41 241 100

Schôdza sa začala o 11.00 h.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Okresného súdu Žilina č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

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

Schôdzi predsedá sudca JUDr. Jaroslav Macek
K bodu č. 1
Sudca otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania schôdze
veriteľov, ktorým je voľba nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 22/2009-387 zo dňa
18.3.2015, právoplatným dňa 26.3.2015, bola JUDr. Dašena Gombíková z funkcie správcu úpadcu odvolaná.
Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2015 zo dňa
25.3.2015; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a konaním schôdze veriteľov bola zachovaná.
Sudca poučil prítomných veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
31.12.2011 (ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 3, 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov sú prítomní nasledovní veritelia :
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005; počet
hlasov: 469.490
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom , Galvaniho 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 801 328; počet
hlasov: 20.085
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, IČO: 35 865 491;
počet hlasov: 126.680
K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - k voľbe nového správcu. Hlasovať sú oprávnení
všetci prítomní veritelia.
O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
veriteľa s najvyšším počtom hlasov, a to veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., aby navrhol osobu správcu.
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. navrhol za správcu ustanoviť: Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1509.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu, ktorým je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom

O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
veriteľa s najvyšším počtom hlasov, a to veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., aby navrhol osobu správcu.
Obchodný vestník 80/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.04.2015
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. navrhol za správcu ustanoviť: Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1509.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu, ktorým je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Hlasovanie:
- za: 616.255 hlasov; veritelia: Slovenská konsolidačná, a.s., FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o., Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s.
- proti: 0 hlasov
- zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo schôdzou veriteľov p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor prítomným veriteľom na vyslovenie prípadných pripomienok k priebehu
schôdze veriteľov a vyzval ich na uplatnenie prípadných námietok proti prijatému uzneseniu schôdze veriteľov z
dôvodu rozporu so zákonom.
Prítomní veritelia nemali pripomienky ani nevzniesli žiadne námietky.

Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom za účasť a
schôdzu ukončil o 11.15 h.
Zápisnica skončená a podpísaná o 11.15 h.

Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K009465
Spisová značka: 4K/22/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Kubov SWIBA, s miestom
podnikania Sučianska cesta 27, 036 08 Martin, IČO: 41 241 100, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
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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Deň vydania: 28.04.2015

K009466
Spisová značka: 4K/20/2012
spis. zn. : 4K 20/2012
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 21.4.2015

Predsedajúci - sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ :
JUDr. Katarína Muráriková
Úpadca:

Dušan Pačaj, nar. 1.10.1955, Múrna 982, 032 61 Važec

Schôdza sa začala o 10.00 h.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Okresného súdu Žilina č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

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

Schôdzi predsedá sudca JUDr. Jaroslav Macek
K bodu č. 1
Sudca otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomného veriteľa, poučil ho o dôvode zvolania schôdze
veriteľov, ktorým je voľba nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 20/2012-197 zo dňa
18.3.2015, právoplatným dňa 27.3.2015, bola z funkcie správcu úpadcu na vlastnú žiadosť s poukazom na rodinné
dôvody odvolaná JUDr. Dašena Gombíková.
Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 59/2015 zo dňa
26.3.2015; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a konaním schôdze veriteľov bola zachovaná.
Sudca poučil prítomného veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a o práve
hlasovať na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 3, 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov je prítomný nasledovný veriteľ :
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005; počet
hlasov: 469.490
K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - k voľbe nového správcu. Prítomný veriteľ je
oprávnený hlasovať.
O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
prítomného veriteľa, aby navrhol osobu správcu.
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky za
podľa
zákonaustanoviť:
č. 200/2011 Z.JUDr.
z. o Obchodnom
vestníku
VeriteľMinisterstvo
Slovenská
konsolidačná,
a.s. navrhol
správcu
Mareka Olekšáka,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

kancelárie Helsinská 33, 036 08 Martin, zn. správcu: S1472.
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Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.

so sídlom

Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - k voľbe nového správcu. Prítomný veriteľ je
oprávnený hlasovať.
Obchodný vestník 80/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.04.2015
O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený. Predsedajúci schôdze preto vyzval
prítomného veriteľa, aby navrhol osobu správcu.
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. navrhol za správcu ustanoviť: JUDr. Mareka Olekšáka, so sídlom
kancelárie Helsinská 33, 036 08 Martin, zn. správcu: S1472.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu, ktorým je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom
kancelárie Helsinská 33, 036 08 Martin.
Hlasovanie:
- za: 59.694 hlasov; veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
- proti: 0 hlasov
- zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo schôdzou veriteľov p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor prítomnému veriteľovi na vyslovenie prípadných pripomienok k priebehu
schôdze veriteľov a vyzval ho na uplatnenie prípadných námietok proti prijatému uzneseniu schôdze veriteľov z
dôvodu rozporu so zákonom.
Prítomný veriteľ nemal pripomienky ani nevzniesol žiadne námietky.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľovi za účasť a
schôdzu ukončil o 10.10 h.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10.10 h.
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K009467
Spisová značka: 4K/20/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Pačaj, nar. 1.10.1955, Múrna
982, 032 61 Važec, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: JUDr. Mareka Olekšáka, so sídlom kancelárie Helsinská 33, 036 08 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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